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Докладът за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 
2012 г. е изготвен на база Програмата за управление 2008-2011, Програмата за реализация на 
плана през 2012 година. В тази програма са включени дейностите, определени за 
финансиране по програмата за капиталовите разходи 2012, Програмата за изпълнение на 
одобрени и проекти по национални и европейски фондове, Бюджет 2012, както и 

набелязаните дейности и мерки залегнали в стратегическите цели, конкретизирани в 

индикативната финансова таблица, която дава финансовия и времеви израз на предвидените в 

плана мерки. Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, 
съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по 

изпълнение на Общинския план за развитие. 
Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание 

чл. 18 от Закона за регионално развитие.  ПРОПР е едногодишен оперативен документ за 
реализация на основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие, 
определени времево и териториално, като са конкретизирани мерките за развитие, проектите 
за изпълнение на мерките, необходимите финансови ресурси и звената за изпълнение на 
проектите.  

Тя включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на главните цели и 

приоритети в Плана за развитие на Община Враца в периода 2006 – 2013 г. Четири са главни 

приоритета, които се основават на потенциала и ресурсите на общината, натрупания опит и 

съществуващите силни традиции. 

Основните приоритети, заложени в плана са четири и са: 
Приоритет 1 (П1): Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 
Приоритет 2 (П2): Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 
Приоритет 3 (П3): Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 

общината и областта 
Приоритет 4 (П4): Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и 

развитие на партньорства 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

При планирането не са включени само лесни и сигурни за изпълнение дейности,  а 
такива, които са необходими и допринасят за по-бързо постигане целите на плана. 

Програмата за 2012 година предвиждаше Община Враца да работи за подобряване 
качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като 

мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както от 
републиканския и общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски програми. 

Проектите, по които се работеше в Общината, общинските структури и с партньорите през 
2012 година са 133 на брой. Подробно описание е дадено в Приложение 1 «ПРОПР на 
Община Враца за 2012 г.». Реализираните инвестиции са на стойност 21 млн.лв., а средствата 
са от националния бюджет, общинския, национални и европейски програми и финансирани от 
бизнеса проекти. 

 

П1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 

Цел 1: Подобряване на техническа инфраструктура  
М 1: Пътна мрежа - подобряване на експлоатационното състояние  
 

Работата по П1 беше свързана с изпълнението на дейности, които целят подобряване 
на техническата инфраструктура. По важните проекти с надобщинско значение са: 

Дунав мост 2. Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат е проект 
на Пакта за стабилност. Мостът е планиран пътен и железопътен мост над река Дунав, който 

трябва да свърже градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Чрез проекта 
„Изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат" на 
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Министерството на транспорта се постига съществено отваряне на транспортната мрежа на 
България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи. 

На 1 август 2011 г. Европейската комисия взе решение за удължаване на Финансовия 
меморандум по ИСПА до края на 2012 г. Не е обявена датата за отваряне на моста за 
движение, тъй като за асфалтирането на платното е необходимо още време. 

През октомври 2012 година бяха изградени последните метри от най-големия 
трансграничен инфраструктурен обект, който свърза българския и румънския бряг, с което 

проектът навлезе в своята финална фаза на изпълнение. Освен че изцяло бе съединена 
връхната конструкция от българския до румънския бряг по съоръжението с обща дължина от 
1791 м, през изминалата година бяха завършени изграждането на подходите към моста на 
българския бряг, монтажът на защитните елементи при три от общо четирите стълба на моста 
в плавателния участък на реката, завърши изграждането на вантовата конструкция на моста в 

навигационния канал на Дунав. В края на 2012 г. прилежащата инфраструктура получи акт 
15. Собственици на съответните елементи от обекта след получаване на акт 16 ще са: "Пътна 
инфраструктура", "Железопътна инфраструктура", "Телекомуникации", ВиК, НЕК и ЧЕЗ. 

Общата дължина на всички пътни връзки от прилежащата инфраструктура към Дунав 

мост 2 Видин-Калафат е 760.89 м. Ширината на пътната настилка за еднопосочните връзки е 
5.50 м, а за двупосочните е две платна с ширина 7.00 или 8.50 м и два банкета по 1.50 м. В 

двата края на разделителната ивица е монтирана единична стоманена предпазна ограда. 
Обектите ще бъдат предадени на собствениците им след подписването на Акт 16. 

 През 2013 година на обекта предстоят довършителни работи по подходите към моста, 
включващи доизграждане на отводнителните канавки и улеи, банкетите и полагане на 
последния, износващ слой асфалт. Предстои довършване на монтажа на последните защитни 

елементи. Трябва да бъдат довършени отводнителната система на моста, комуникационните 
системи (осветление, телекомуникации и противопожарно обезопасяване), предстои 

довършване на тротоарните блокове, парапета и еластичната ограда. Все още предстои 

изграждането на ж.п. трасето по моста, асфалтиране на автотрасето, поставяне на пътните 
знаци и хоризонталната маркировка. Предстои да бъде завършено и укрепването на 
румънския бряг. Според ОП "Транспорт" мостът ще бъде въведен в експлоатация през май 

2013 г. 
Проектите за околовръстния път на  Враца и удвояването на пътя Ботевград – Мездра с 

обходи на населените места се правят по програмата "Транзитни пътища 4", чието 

финансиране започна по ИСПА, част от проект за техническа помощ по трансевропейската 
транспортна мрежа (ТNT-T) и продължи по ОП „Транспорт”.  

� Идейният проект за разширението на пътя Ботевград – Мездра (за 
надграждането на двете съществуващите пътни платна до експресни четири пътни платна с 
обща дължина 31,5 км на първокласен път E 79 Мездра – Ботевград) се изпълнява по ОП 

„Транспорт”, където са предвидени средства за строителството - 68 млн.евро от Кохезионния 

фонд и 17 млн.евро национално съфинансиране . Бенефициент по проекта е Агенция "Пътна 
инфраструктура". Очакваното начало на строителните работи бе през май 2012 година, а 
завършването на строителството бе предвидено през декември 2013 година. Съгласно 

актуализирания график, строителството ще започне след приключване на отчуждителните 
процедури, които се очаква да завършат през декември 2013 г.  

� Обектът „Обходен път – Враца, втори етап” е по маршрута на Общоевропейски 

транспортен коридор IV и е отсечка от първокласен път Е-79 Видин - София - ГКПП 

„Кулата". С построяването му транзитното движение, минаващо през населеното място, 

трябва да бъде изведено извън него. За околовръстния път до момента са извършени 

предпроектните проучвания и е готов идейния проект, проведени са публични обсъждания и 

започна отчуждаването на засегнатите имоти. Общата им площ е 226 дка, от които 170 дка са 
частна собственост и около 50 дка са държавни. Имотите се намират в землището на града. 
През февруари 2013 г. Министерският съвет прие решение за отчуждаване на имоти и части 
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от имоти - частна собственост, за изграждане на обходния път на Враца. Финансирането на 
отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура". 

На 7 февруари 2012 г. се проведе заседанието на националния експертен съвет по 

устройство на територията и регионалната политика, на което беше разгледан проекта за 
парцеларен план за ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ВРАЦА -ПЪТ І-1(Е-79) КМ 0+0.00 ДО КМ 

6+816.60. На заседанието бе представено становището на Община Враца, в което е изразено 

несъгласие с предвидения габарит на пътя Г-10.50 м и предвидените две ленти за движение. 
Аргументите на Община Враца за необходимост от четирилентов обход на града не се приеха 
от проектантите и АПИ. Според тях във Враца не може да се докаже необходимия трафик за 
четирилентов обходен път, а освен това, град Враца е един от най-добре снабдените градове с 
обходни пътища (цитират "крайната" улица "Васил Кънчов"). На заседанието е взето решение 
да се предложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри 

подробния устройствен план (парцеларен план) след: 1. обосновка от страна на проектантите 
на избрания от тях габарит; 2. уточнение на захранването на полските пътища, които се 
пресичат от обходния път; 3. уточняване на местоположението на техническа 
инфраструктура, находяща се в два горски имота. Като четвърта точка в решението на 
националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика 
(НЕСУТРП) е записано да се възложи проучване от АПИ на възможността за разширение на 
обходния път. В крайна сметка, възраженията на врачани не бяха приети.  

Сключен бе договор за строителство. Общата стойност на проекта  е  28 555 411 лв. 

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2014 г.; С този проект се цели изграждането на 
нов пътен участък по направлението на път E79 “Видин/София/ГКПП Кулата”, с което ще се 
довърши обходния път на град Враца. Основните проектни характеристики на новият пътен 

участък са: Дължина на участъка - 6.8166 km; Двулентов път с габарит - Г 10.5, по една лента 
за всяка посока на движение; Проектна  скорост - 90 km/h; 

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, в т.ч.  с. Лютаджик, вк. Кулата, Враца - Нефела, 
за Върбешница - граница Община Мездра, разклон Косталево, Девене – Три кладенци, Девене 
– Чирен път ІІ15, Мраморен – Голямо Пещене, разклон за Веслец, Баница -Мало Пещене, 
Оходен - ІІ15. Изпълнените проекти за рехабилитация на общински пътища са на обща 
стойност 156 хил.лв. Средствата са от републиканския бюджет. Не са извършвани ремонтни 

работи на пътищата Лиляче, Бели извор - Власатица, разклон Згориград, Челопек - граница 
община Мездра, разклон Учителски колонии - Пършевица, Вировско – Тлачене.  

При ограничен ресурс и средства изпълнявахме основните ангажименти по  

поддържане (изсичане на храсти, банкети, канавки) и  за текущ ремонт на пътната мрежа и 

най-необходимите дейности, включително по пътна сигнализация и маркировка, предпазни 

огради и парапети. 

Поради недостатъчните целеви средства от държавния бюджет не са възлагани 

дейности по почистване на банкети и канавки и поддържане на отводнителните съоръжения. 

Със собствени средства на Община Враца и спонсори през 2012 год. са почистени следните 
участъци : 

- Път VRC 1014 - . Вировско – с. Тлачене /канавки , банкети и храсти/ 

- Път VRC 2034  -  разклон с. Веслец /банкети, дървета/ 
- Път VRC 1038 - с. Мраморен – с. Голямо Пещене /канавки, дървета/. 
Ремонт улици гр. Враца. При дължина на уличната мрежа на гр. Враца от 142 км са 

положени 3055 т. топла асфалтова смес и аварийно изкърпване с 35 т студена асфалтова смес. 
Разплатени ремонти на уличната мрежа са на обща стойност 454 388 лв.  

Сигурността на гражданите и удобството в градската среда  се влияят от състоянието, 

безопасността и функционалността на улиците, тротоарите и шахтите. Извършването на 
текущ ремонт е основна дейност в тази насока.  В   жк „ Дъбника”  е извършен текущ ремонт  
на 9 улици и два булеварда с обща площ 4515 кв.м., в жк  „Металург” на 8 улици с площ 3970 

кв.м., в  ЦГЧ – 3 булеварда и 7 улици – 7048 кв.м., в Промишлена зона – 729 кв.м. и в жк 

„Толбухин-юг” -194 кв.м. 



Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2012 г. 

 5 

Знаково стопанство  

- Пътни знаци и табели  - налични 1300 бр. 

- Ежегодно отремонтиране на 350 бр.  

- Доставени нови пътни знаци и елементи за 11500 лв. 

Предпазни съоръжения 
- Предпазни парапети  - налични 2700 лин.метра 
- Ежегодно отремонтиране на 100 лин.метра  
Светофарни уредби  

- Налични светофарни уредби – 11 бр. 

- Изградена нова светофарна уредба  в района на Автогара Враца и магазин „Лидъл”. 

 Хоризонтална маркировка  
- Налични пешеходни пътеки – 532 бр. 

- Налични  и използвани изкуствени ограничители за скоростта  - 600 бр. 

- Освежаване на хоризонтална маркировка - 69670 лв. 

През 2012 год. не успяхме да осигурим средства за километриране и паспортизация, 

вкл. с наличните съоръжения, както и направа, обследване и оценка на експлотационо-

техническото състояние на всеки един път и ефективността от пътно-ремонтните работи. 

Извършено е разплащане на проектни разработки от 2008 год. на стойност 20000 лв. за 
реализирани проекти на общинската пътна мрежа.  

В проекто бюджета за 2013 год. са предложени 30 000 лв. за проектни разработки, 

необходими за основни ремонти на уличната и общинската пътна мрежа. 
Извършени бяха ремонти на улиците: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ж.к. „ДЪБНИКА” - 4515 м2 

1. ул. „ Света Мина” 

2. ул. „ Независимост ” 

3. ул. „ Възраждане” 

4. ул. „ Европа”-- частично 

5. ул. „ Асен Босев „  

6. ул. „ Андрей Цветков ” 

7. ул. „ Иван Шишман ” 

8. ул. „ Иван Срацимир” 

9. бул. „България ” 

10.бул. „Съединение” 

11.ул. „Славянска”-частично. 

 

В  ж.к. „Металург” –3970 м2 

 

12.ул. „Поп Тодор Врачански” 

13.ул. „Ген Владимир Заимов” 

14.ул. „Сестри Хаджикръстеви ”- заедно с прилежащото локално 

15.ул. „Братя Миладинови ” 

16.ул. „Дико Илиев” 

17.ул. „Кирил Боюклийски” 

18.ул. „Иван Ангелов” 

19.ул. „Пършевица”. 

 

В  ж.к. „Толбухин – юг” - 194 м2    

20.ул. „Теменуга ” 

 

В Централна градска част - 7048 м2 

21.бул. „Васил Кънчов”—Е79 

22.бул. „Втори юни”-- заедно с част от прилежащото локално 

23.бул. „Крайбрежен булевард”- до „Табашки мост” 

24.ул. „Поп Сава Катрафилов” 

25.ул. „Климент Охридски” 

26.ул. „Три Уши”- частично 

27.ул. „Цар Освободител” 

28.ул. „Максим Горки”- частично  

29.ул. „Илинден”  

30.ул. „С. Врачански ” - частично и предблоково пространство 

 

В Промишлена зона - 729м2 

31.ул. „ Никола Вапцаров ” - кръстовище при „Центромет”-АД 
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През ноември и декември тази година бяха направени и ремонти на уличната мрежа 
със студена асфалтова смес с обща площ 166 кв. м. за общо 5981 лв. на улиците:                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт вертикални планировки и междублокови пространства. Монтирани указателни 

пътни знаци и табели на входните магистрали и градски артерии (пътни знаци – 24 362 лв.; 

хоризонтална маркировка – 81 365 лв.; др. дейности по поддръжка – 10 000 лв.) на обща 
стойност 115 727 лв. 

През 2012 год. не е извършвано ново комплексно благоустрояване на междублокови 

пространства, поради недостатъчни собствени средства. Разплатени са обекти на стойност 
15912 лв. изпълнени през 2011 год. Остава за разплащане на стари обекти още 39250 лв. По 

проект „Малки граждански инициативи 2012 год.” на Общински съвет Враца са одобрени 26 

бр. предложения, в т.ч. 8 бр. от населените места в общината, на стойност 75533 лв. 

Ефективността на този проект ще се изрази в отношението на населението към реализираните 
проекти. Смятаме обаче, че реализацията на проекта не трябва да се извършва без 
компетентна намеса на общинска администрация. Не е достатъчно да се търси съдействие 
само при финансовото приключване на обектите. При част от тях се извършва нарушение на 
ЗУТ. 

М 2: Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната 
станция 

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца се изпълнява за трета поредна 
година от подписването на ДБФП1

. Проектът е на стойност 69,7 млн.евро и е за 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация 

на главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна 
мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на съществуващата колекторна мрежа 
на гр. Враца, проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска 
бара” до гр. Враца, пълно обновяване на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с 
ново механично и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради. Проектът 
трябва да бъде завършен през 2015 г., като в този срок влиза и периода за отстраняване на 
дефекти. 

През 2012 год. бяха финализирани започнатите през 2011 год. процедури за възлагане 
на изпълнението  чрез обществени поръчки  по ЗОП за обекти: 

- Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води – 

гр.Враца (ПСОВ) 

- Реконструкция на водоснабдителна мрежа, удължаване на канализационна мрежа и 

реконструкция на канализационна мрежа – Етап 1. 

                                                 
1
 ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ. 

1. ул. „Екзарх Йосиф” 

2.ул. „Демокрация” 

3.ул. „Кр. Българията” 

4.ул. „Сава Катрафилов” 

5.ул. „Славянска” 

6.пл. „ Св. Софроний Врачански” 

7.жк „Сениче”- бл. 54 и „Лидъл” 

8.бул. „М. Орозов”- и около „Лукойл” 

9. надлез при КАТ 

10 ул. „Борис Коцев” 

11.ул. „Петропавловска” 

12. „Крайречен булевард”— от „Табашки мост” до бул. „Хр. Ботев” 
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На 11.09.2012г. бе подписан договор за изпълнение на „Инженеринг за реконструкция 

на ПСОВ Враца” с избрания изпълнител  „ВМВ” ДЗЗД. Стойността на договора е 
15 777 158,85 без ДДС. Изпълнителят извършва инженерингова услуга за проектиране, 
строителство,  доставка и монтаж на електро- и механично оборудване на ПСОВ. Срокът за 
изпълнение на реконструкцията е 36 месеца. 

На 31.10.2012г. бе подписан договор за „Реконструкция на водопроводната и 

реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца - Етап 1”. Изпълнител 

на строителните дейности е спечелилият обществената поръчка консорциум „Воден цикъл 

2011” ДЗЗД. Стойността на Етап 1 е 30 399 899 лв. без ДДС. 

Обхватът на работата по този договор включва обновяване на около 43 км 

водопроводна мрежа, реконструкция на два главни канализационни колектора (1 680 м),  

обновяване на 11 413 м второстепенна канализационна мрежа на гр. Враца, изграждане на 
нова второстепенна канализационна мрежа в гр. Враца (6 533 м) и квартал Кулата (5 977 м), 

включително канализационна помпена станция в кв. Кулата. Срокът за изпълнение на 
строителните дейности по договора е 22 месеца и 12 месеца са предвидени за отстраняване на 
дефекти. Със старта на строителните работи направихме  поредната важна крачка към 

цялостното изпълнение на проекта. 
На 5 декември 2012 г. се подписа поредният строителен договор за „Реконструкция на 

водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца - 

Етап 2”. Стойността на Етап 2 е 17 863 362 лв. без ДДС. Избраният изпълнител е 
„Понсстройинженеринг” ЕАД. 

Обхватът на работата по този договор включва обновяване на 34 км водопроводна 
мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра – 3 752 м, 

реконструкция на три главни канализационни колектора - 2 799 м, обновяване на 2 738 м 

второстепенна канализационна мрежа на гр.Враца, изграждане на второстепенна 
канализационна мрежа в гр.Враца – 2 929 м и квартал Бистрец 9 386 м. Срокът за изпълнение 
на поръчката е 28 месеца и включва 16 месеца период за строителство и 12 месеца период за 
установяване и отстраняване на дефекти. 

Във връзка с изпълнението на строителството на реконструкцията на градската В и К 

мрежа през годината беше изготвена документация за обявяване на обществена поръчка по 

ЗОП с предмет „покупка на оборудване (многостъпални помпи, измервателни устройства и 

регулатори на налягане)”. Тръжната документацията мина на предварителен контрол в 

Агенцията за обществени поръчки. Предстои обявяване на поръчката. 
През 2012 год. се направи нужното и за единствения нестартирал строителен обект 

„Рехабилитация на стоманен и подмяна на съществуващ захранващ водопровод от язовир 

„Среченска бара” до гр. Враца”.   

Беше изпълнено предпроектно проучване, което изясни техническото състояние на 
съществуващия стоманен водопровод и съоръженията по него, изготвиха се количествено-

стойностни сметки за необходимите за това СМР, направиха се хидрогеоложки и 

технологични проучвания, геодезическо заснемане на трасето на азбестоциментовия 
водопровод и  отлагане трасето му върху картата на възстановената собственост /получени 

удостоверения по чл. 52 от ЗКИР/. През април се изготви работен проект по всички 

необходими части. Проектът бе съгласуван с компетентните органи. Предстои получаване на 
становище от МЗХ и внасяне на необходимата документация в МРРБ за издаване на 
разрешение за строеж. 

Втората дейност – строителство на магистралния водопровод, ще стартира през 
пролетта на 2013 год. Общата дължина на този водопровод е 33.3 км. Ще се изградят нови 

съпътстващи водопровода съоръжения. Предвижда се работния период на втория етап да е 86 

седмици. Изразходваните средства по проекта до момента са 7 481 176 лв., а възстановените 
средства към момента са 3 568 236 лв. 
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Официалният старт на строителните дейности по проекта за воден цикъл на Враца бе 
направен на 10.12.12 г. в присъствието на министрите Нона Караджова, Томислав Дончев и 

Тотю Младенов. 

Цел 2: Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда 
М 1: Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите 
Основен приоритет в областта на опазване на околната среда през 2012 год. в 

общината беше подобряване на дейностите по управление на отпадъците и реализация на 
проекта за изграждане на Сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на 
РДБО. 

През 2012 г. Община Враца работи и завърши проекта „Изграждане на Сепарираща 
инсталация за битови отпадъци на площадката на РДБО”. Проектът е на стойност 2 млн.лв., 

финансиран от ПУДООС. Предстои въвеждането в екплоатация на инсталацията. Същата е 
предназначена да обработва битовите отпадъци от общините Враца и Мездра, които се 
разделят по видове и тези, които не подлежат на повторна преработка ще бъдат балирани и 

складирани в клетките на депото. Отпадъците от пластмаса, хартия, желязо и стъкло ще 
отиват за рециклиране. По този начин освен, че ще се прави икономия на суровини, ще се 
намалява и обемът на депонирания отпадък с поне 30 %. Дневно депото поема по около 80 

тона боклук от двата града и прилежащите села. Регионалното депо за твърди битови 

отпадъци обслужва 52 населени места от общините Враца и Мездра със население 97 366 

жители. 

Възложена е актуализация на проектите за „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 от депо за 
твърди битови отпадъци”. В най-кратък срок трябва да започне и рекултивацията, съгласно 

действащите нормативни документи. 

През 2012 г. са почистени 47 нерегламентирани сметища, като за дейността са 
разплатени 34 744 лв. Почистени нерегламентирани сметища са в селата Баница, Веслец, 

Вировско, Власатица, Върбица, Голямо Пещене, Горно Пещене, Девене, Згориград, 

Косталево, Лиляче, Лютаджик, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Три кладенци, Челопек 

и Чирен и в кварталите Бистрец и Кулата. Почистени нерегламентирани сметища по населени 

места: 
- с.Баница     -4бр. 

- с.Веслец     -2бр. 

- с.Вировско    -3бр. 

- с.Власатица    -2бр. 

- с.Върбица     -3бр. 

- с.Голямо Пещене -4бр. 

- с.Горно Пещене   -1бр. 

- с.Девене         -2бр. 

- с.Згориград    -1бр. 

- с.Косталево    -2бр. 

- с.Лиляче         -2бр. 

- с.Лютаджик    -2бр. 

- с.Мраморен    -3бр. 

- с.Нефела         -2бр. 

- с.Оходен            -2бр. 

- с.Паволче          -2бр. 

- с.Три кладенци -2бр. 

- с.Челопек          -1бр. 

- с.Чирен              -3бр. 

- кв.Бистрец        -2бр. 

- кв.Кулата          -2бр. 

 

В кампанията „Да изчистим България за един ден”  участие взеха общо 7000 човека, 45 

фирми и компании, 12 неправителствени организации и 32 училища и детски заведения. 

Събраните и извозени отпадъци бяха  242 т, а рециклируемите - 1200 т. 
Подписахме Харта на организаторите на Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците и отправихме покана до представителите на бизнеса, организации, училища, 
институции и индивидуални участници да се включат с прояви, които да насърчават 
устойчиви действия за намаляване на отпадъците и да изтъкват влиянието на потреблението 

върху околната среда и промяната на климата. Изпратена бе информация до РИО – Враца, до 

27 фирми с персонал над 50 души и са уведомени десетки други фирми. 

Общината осигурява системно поддържане на зелените площи чрез своевременно 

поливане, косене, обработка, кастрене и други дейности. Извършени са ДДД обработки – на 
522 дка в гр. Враца, 205 дка на „Ботев път”, 62 дка в населените места на общината.  

М 2: Твърди отпадъци – Осигуряване на екологосъобразна околна среда, намаляване 
на здравния риск за населението. Изпълнение на законовите изисквания към общините. 
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Специални типове отпадъци - това са т.нар. масово разпространени отпадъци, 

генерирани от домакинствата и отиващи за депониране с общия поток битови отпадъци. 

Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за 
разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и електрическо 

оборудване, моторни превозни средства и опаковки с колективна организация по 

оползотворяване и фирма притежаваща разрешение за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС по 

чл.37 от ЗУО.  

М 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) 

Изграждане на зелени зони в града. За това допринасят проекти в конкурса на тема 
„Обичам природата - и аз участвам". Община Враца спечели 2 проекта в конкурса на тема 
„Обичам природата - и аз участвам", в рамките на Националната кампания „Чиста околна 
среда" и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Това са проектите на 
кметствата в: 

� с. Чирен – „Активни сред природата-избор за свободно време” за 9875 лв. 

� с. Голямо Пещене - „Създаване на кът за спорт, отдих и веселие за деца и  

възрастни” за 9 633 лв. 

Мероприятия: 
� Поддържане на зелените площи чрез своевременно поливане, косене, обработка, 

кастрене и др.дейности 

� Извършени ДДД обработки: 522 дка в гр.Враца, 205 дка на „Ботев път”, 62 дка в 

населените места на общината 
� Засадени широколистни и иглолистни декоративни фиданки и храсти на обществени 

места – 303 бр. 

� Засадени по кампания ”Деня на земята” широколистни и иглолистни дървета в к-с 
”Дъбника” - 100 бр. Поради липса на грижи от „БКС” ООД гр. Враца същите ще бъдат 
възстановени за тяхна сметка. 

� Раздаден посадъчен материал за засаждане на обществени места - 3000 бр. 

� Засадени декоративни храсти на обществени места - 432 бр. 

� Почистване на коритото на р.”Лева” от битови отпадъци и клони 

� Частично почистване на деривационен канал в района на „Подстанция” 2 в к-с 
”Младост” 

� Почистване на спортен комплекс”Хр.Ботев” от саморасли дървета и храсти. 

� Поставяне на нови пейки по бул. ”Н.Войводов”, бул. ”Демокрация”, спирка 
      к-с ”Суми”, площад”Левски”, паметник на Св.С.Врачански,паметник на   
      Радан войвода, пълномощничество к-с ”Дъбника” - 94 бр. 

� Периодично подменяне на дървената част на съществуващите пейки. 

През май 2009 г. стартира изпълнението на първия етап от изпълнението на проекта за 
битова газификация на град Враца. Лицензираната фирма изпълнител на проекта е „Рила 
газ”, която получи строително разрешение. В трасето ще бъдат вложени значителни 

инвестиции – общо 20 милиона евро. Прогнозите са, че отоплението на газ ще бъде с 10-12 % 

по-евтино от парното.  

Общата дължина на мрежата е 106 км. Изградените до момента газопроводи са 44 км. 

Подземните отклонения са 22 км, а досега са положени 9 км. До края на 2010 г. бяха 
положени 20 км разпределителна тръбна мрежа, на стойност 10 000 000 лева (вкл. и 2009 г.). 
През 2011 г. са изградени още 24 км от мрежата, на стойност 9,6 млн.лв. През 2011 г. 
завърши първия етап от проекта за Враца. През 2012 продължи изграждането на трасета от 
втория етап. Изградени са допълнително 2,2 км. мрежа за над 2 млн.лв. Услугата ще даде 
възможност на жителите на газифицираните райони значително да намалят сметките си за 
отопление и готвене.  



Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2012 г. 

 10 

Потенциалните потребители за града са 18 000, а за построената част от мрежата са 
6 000. Община Враца оказва съдействие на „Рила-газ”АД – София за максимално бързо 

одобрение на проектите на граждани или юридически лица за включване в газопреносната 
мрежа. Общинска администрация направи анализ за включването на сгради, които са 
общинска собственост. Провеждат се работни срещи между общинското ръководство и 

инвеститорите на обекта за увеличаване потребителите на предлаганата услуга. 
Засадени са 303 широколистни и иглолистни декоративни фиданки и храсти на 

обществени места в града, а в рамките на кампанията „Денят на земята” – 100 широколистни 

и иглолистни дървета в жк ”Дъбника”. Поради липса на грижи от „БКС” ООД същите ще 
бъдат възстановени за тяхна сметка. Раздаден е посадъчен материал за засаждане на 
обществени места - 3000 бр. Засадени са 432 декоративни храсти. 

Извършено бе почистване на коритото на река Лева от битови отпадъци и клони, с 
което районът стана по-удобно място за отдих сред природата. От саморасли дървета и 

храсти бе почистен спортен комплекс „Хр. Ботев”. 

Частично почистване бе извършено и на деривационния канал  в района на 
„Подстанция” 2 в жк „Младост”. 

Нови 120 пейки бяха поставени по бул. „Н.Войводов”, бул. „Демокрация”, на 
спирката на търговски комплекс „Суми”, площад „Васил Левски”, при паметниците на св. 

Софроний Врачански и на  Радан войвода и в жк „Дъбника”. По молба на домсъвети бяха 
раздадени и 70 от демонтираните и ремонтирани пейки. 

През 2012 г. бе увеличена „синята зона” за паркиране в града и към настоящия момент 
тя е за близо 1000 автомобила. Разширението бе направено с въвеждането на „синя зона” на 
улиците „Панайот Волов”, „Любен Каравелов” и „Куруто”. Създадена бе „зелена зона”, с 
тарифиране 50 % по-ниска такса, включваща булевардите „2 юни” и „Никола Войводов”. За 
2012 г. приходите от двете зони са на обща стойност 267 235 лева, което е с над 22 000 лева 
повече от тези в предходната година, при условията на непроменени тарифи за таксуване от 
2006 година. Очаква се след окончателното разширение на зоните приходите в предприятието 

да нараснат с над 30 %. Предстои назначаването на 17 контрольори, поддържащи реда и 

състоянието  на паркоместата в „синя зона”. Близо 1200 водачи на МПС са санкционирани с 
поставяне на скоба за неправомерно паркиране в зоната. Обсъжда се възможността Община 
Враца да придобие репатриращ автомобил. 

През годината бе подновена настилката на паркинга при сградата на „НАП” и бе 
реновирана маркировката. Съществени подобрения бяха направени в района на денонощния 
паркинг при бл. 26 в жк „Дъбника”. Районът бе облагороден чрез залесяване на фиданки от 
кестен и орех, с частичен ремонт на павилиона за служителите и с поставянето на химическа 
тоалетна. В предприятието са заделени 11 000 лв. за допълнителен ремонт на паркинга през 
2013 г. Предвижда се на мястото да бъде поставено осветление и видеонаблюдение.  
Паркингът при Старата баня, както и тези на пл. „Демокрация”, ул. „Петропавловска” и при 

МБАЛ „Христо Ботев” са предимно със служебен абонамент.   
Стартиралия през годината проект SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност), 

Програма INTERREG IVC цели идентифициране на добри практики в насърчаването и 

развитието на устойчива мобилност, чрез използване на по-чисти и екологични транспортни 

средства. 
Проектът ще спомогне за насърчаване на намаляване на  потреблението на превозни 

средства и намаляване на вредните емисии; преминаването към икономика с ниски 

въглеродни емисии; оптимизиране/подобряване на екологичните иновации и използването на 
нови екологични технологии; подобряване на капацитета на регионите за изследвания и 

иновации. Планирания бюджет за всички участници в проекта е 1,7 млн. евро. Партньори са: 
- Общински съвет/община Виго /Council of Vigo/ - Испания 

- Общински съвет/община Месина /Council of Messina/ - Италия 
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- Общински съвет/община Терамо /Council of Teramo/ - Италия 

- Общински съвет/община Катовице /Council of Katowice/ - Полша 
- Община Враца /Council of Vratsa/ 

- Община София /Council of Sofia/ 

- Общински съвет/община Амиен /Council of Amiens/ - Франция 

- Провинция Форли-Чезена /Provincia di Forli-Cesena/ - Италия 

- Регионалната енергийна агенция в Пазарджик (РЕАП) /REAP (Regional Energy 

Agency of Pazardjik)/ 

- Агенция за управление на енергията в региона на Мурсия - Испания /ARGEM 

(Agencia Regional de Energia de Murcia)/ 

- Регионална агенция за енергетика и околна среда в Алгарве  - Португалия /AREAL 

(Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve)/ 

Изпълнението на проекта започна през юли 2012 г. Продължителността е 30 месеца. 
М 4: Създаване и реализиране на Програма за използване на възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/ и енергоспестяване 
През 2012 г. беше реализиран нов инвестиционен проект за Фотоволтаичната 

електроцентрала „Екосолар” 15 MW, в местността Коломановото”. Инвеститор на обекта е 
„Самсунг”, а строителните дейности бяха поверени на „Schneider Electric France”. Началото 

беше поставено на 23 ноември 2011 г. като планираната продължителност за строителството 

на фотоволтаичната електроцентрала беше 30 седмици и завърши в средата на 2012 година.  
През годината беше издадено разрешение за строеж на Складов комплекс и 

фотоволтаична система в местността “Джуджански поток”. 

М 5: Енергийна ефективност 
Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община 

Враца, ТПП-Враца - Разработено проектно предложение по Програма „Интелигентна 
енергия” на ЕК, с водещ партньор Община Виченца от Италия през 2010 г. беше одобрено и 

финансирано и през м.май 2011 г. беше подписан ДБФП. В проекта участват 15 партньора от 
7 страни (Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Хърватия и България).  

Общият бюджет на проекта е 1 279 634 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 
959 725 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657 евро, безвъзмездната 
финансова помощ за Община Враца е 47743 евро (75%), а съфинансирането от Община 
Враца: 15 914 евро (25%). 

Проект CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в 

действително справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на 
тяхната територия, според изискванията на Конвента на кметовете. Проектът ще се изпълнява 
в продължение на 3 години. Очакваните резултати: 

1) Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните 
общности; 

2) Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите 
изгоди от мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 

3) ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, 
търговията и образованието; 

4) Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки 

партньор и ще бъдат диференцирани); 

5) Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките 
общини и трети страни; 

6) Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 
 

На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след 

решение №1058 от 28.07.2011 на общински съвет Враца и привлече още 4 общини от област 
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Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра), които също 

подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за 
ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се 
общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над 

Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 

20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за 
действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници в публичния и частния сектор и организират енергийни дни. Тези 

усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на 
Кметовете и Поддържащите Структури. 

Изготвя се инвентарен опис на консумираната енергия за периода 2005-2011 г. До края 
на месец май 2013 трябва да е подготвен и План за устойчиво енергийно развитие на Община 
Враца до 2020 г. Планът трябва да покаже мерките за намаляване разхода на енергия и 

емисиите на въглероден диоксид с 20 %. Сформиран е екип за разработване на общинска 
дългосрочна и краткосрочна програма за използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива. Организирахме участие на присъединените към Конвента на 
кметовете общини от Област Враца в Брюксел през юни 2012 в първа централизирана 
обучителна сесия 

С проект за 205 287 лева, който е 100 % гранд, е направена топлоизолация на фасадите 
на ОДЗ № 1 "Брезичка" във Враца. Работата по него започна през август и се изпълнява 
процедура за избор на изпълнител от МИЕТ. Изпълнението на проекта ще има трайно 

въздействие върху всички, които учат и работят в обновеното и модернизирано 

образователно заведение. 
Обследвани за енергийна ефективност са СОУ „Н.Войводов” Враца – за 2593 лв., ОДЗ 

”Брезичка” - Враца -1049 лв. и покритата лекоатлетическа писта в гр. Враца – за 1496 лв. През 
2012 г. са разплатени и 1680 лв. за доклади за енергийна ефективност на центровете за 
настаняване от семеен тип и защитеното жилище. 

В началото на 2012 година бе разработен и проектът за външното саниране на СОУ 

„Никола Войводов” в ж.к. „Дъбника” по проект „Красива България”. Обновяването на 
училищния корпус се извърши 32 години след построяване на сградата, стойността е 300 000 

лв. с 67 % грант. След ремонта ще се пестят до 1/3 от средствата за отопление, които месечно 

достигат 19 000 лева. 
По проект „Енергийно обновяване на българските домове” бяха проведени три 

представяния в Община Враца. Осъществявават се ежедневни консултации на граждани за 
кандидатстване по проекта. 

 

П2: Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез 
задържане на успешно развиващите се фирми и привличане на нови конкурентни 

производители 

М 1: Задържане на фирмите в секторите на растеж  

М 2: Премахване на пречките за инвестиции, повишаване на инвестиционната 
привлекателност в общината и координиране на инициативите за икономическо развитие 

С влезлия в сила актуализиран план за регулация на гр. Враца се даде възможност на 
всеки гражданин да осъществява инвестиционните си инициативи без да се налага 
прилагането на дългата процедура по одобряване на подробен устройствен план. Планът е в 

цифровизиран вид и от него веднага могат да се получат данни за параметрите на имотите и 

собствениците им. 

През годината, подкрепа на бизнеса бе оказана и с намаляването на таксата за битови 

отпадъци от 8.5 на 7.5%0 . Ставката за жилищни имоти също бе намалена - от 2.5 на 2.25%0. 
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Тази мярка бе ефективна и това се отрази на събираемостта на приходите. От такса „битови 

отпадъци” за годината са събрани 3 128 564 лв., което е изпълнение на 125 % на 
предвиденото. 

Участие в туристическа борса - „Ваканция - СПА ЕКСПО” в град София - февруари 

2012 г. в НДК. Община Враца приключи успешното си представяне в Международната 
туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2012", която се проведе за 29 пореден път. 
Щандът от 24 кв. м предостави възможност за изява на 9 хотела, 3 къщи за гости, 

ПП”Врачански Балкан”, Атракционен парк „Приказката”, Регионалния исторически музей, 

Сайта „Визит ком”, „Вело клуб „ Герак”. В Програмата на изложението на щанда бяха 
представени мултимедийни презентации, включително и на щанда на МИЕТ, осъществени са 
срещи с представители на туроператорски фирми, портала за промоции и култура „Балкания”, 

неправителствени организации и сдружения от туризма. 
Представени бяха и две демонстрации, реализирани  от ТГ „Темп” Враца - „Хляб от 

бога” и „Тракийският цар-жрец Дионис и виното”, които предизвикаха голям интерес. 
Община Враца е една от десетте наградени общини в това изложение /от общо 280/ с 
престижната награда ”За атрактивно и професионално представяне на български 

туристически продукт”. 

Участие в международно туристическо изложение - „Културен туризъм” в град Велико 

Търново - април 2012 г. – Община    Враца    взе    участие    в    ежегодното туристическо 

изложение „Културен туризъм", което се провежда за 9 път в Балканската столица на 
културния туризъм - гр.Велико Търново през април 2012 г., под егидата на Министерството 

на икономиката, енергетиката и туризма с активното участие на Общинска агенция   по  

туризъм  „Царевград  Търнов"  и  община   Велико  Търново. 

Награда „Нови идеи в представяне на туристическа дестинация” получи Община 
Враца на това изложение. Враца се представи с щанд от 12 кв.м., презентация за културно-

историческото наследство и предлагане на специализиран продукт - възстановка на древните 
ритуали на предците ни, както и участие с 2 филма във филмовия фестивал „На източния бряг 
на Европа”. Щандът на Враца бе посетен от министъра на МИЕТ и зам.-министъра на 
културата, представители на туристическия бизнес, кметове и много други общественици, 

политици и граждани". Награда получи и младият оператор от Враца Искрен Красимиров за 
филма си "Хляб от бога - богове от глина", представящ опити в експерименталната 
археология. 

Участие в първия международен панаир „Crosstour fair” в град Русе от 27 до 29 януари 

2012 г., организиран от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе, 
на който бяха представени възможностите за туризъм в региона и фирмите от Община Враца. 

През м. юни 2012 беше проведена среща – дискусия „Врачанска древност- европейско    

бъдеще”, в която участие взеха представители на туристическия бизнес. Пред тях бяха 
представени идеите за развитие на туризма, както и филмите и артистичните реконструкции 

на ТГ „Темп”, с които Община Враца се представи и спечели награди на изложенията в 

София и Велико Търново.     

На 14-16.09.2012 г. Община Враца участва със собствен щанд на Трансграничен 

панаир за сътрудничество в сферата на туризма, организиран от Търговско-промишлена 
палата – Враца и със съдействието на Община Враца. Събитието беше отчетено от 
участниците и гостите като много успешно. 

През отчетния период започна осъществяването на една нова инициатива, в която 

Община Враца се включва - поклонническо пътуване „Светият път” по стъпките на св. Йоан 

Рилски. Идеята е чрез този вид туризъм да се популяризират светите места от Велико 

Търново до Рилския манастир, както и посещение на другите забележителности на 
населените места, през които минава пътя. Първото поклонническо пътуване „Светият път” 
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се очаква да започне през юни 2013 г. и да завърши в Рилския манастир на 1 юли, когато се 
отбелязва празникът на св. Иван Рилски. 

През юни Враца бе домакин на балканска среща на партньорите по проекта 
„Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България” на 
Министерството на  икономиката, енергетиката и туризма. 

По проектно предложение по схема „Зелена и достъпна градска среда”, по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” главната 
цел е да се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни 

ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-

високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. По тази 

схема Община Враца внесе проект „Враца – привлекателно място за живеене”. Неговата цел е 
да се подобри физическата среда на град Враца, като предпоставка за устойчиво развитие и 

високо качество на живот, труд и инвестиции. Проектното предложение е насочено към 

благоустрояване на ж.к.”Дъбника”, Обществен парк „Хижата” и ж.к. „Медковец” - основни 

функционални пространства в градската зона, имащи определящо значение за европейския 
облик на града.  

Предвижда се създаване на градски парк в ж.к. „Дъбника”, който да се превърне в най-

обширната озеленена градска територия с изградени пешеходни алеи и тротоари, фонтан и 

малко изкуствено езеро, детска площадка с настилки и монтирани детски съоръжения за 
различни възрастови групи и свободни площи за игра, спортна зона с обособен кът за фитнес 
на открито. В парка ще има открита изложбена площ за експониране на произведения на 
пластичните изкуства, също и открита сцена за публични мероприятия. Проектирани са 
подходи както за достъп на хора с увреждания, така и за преминаване на детски колички. В 

границите на парка ще бъдат потърсени възможности за разполагане на велоалея и кът за 
домашни любимци.  

Проектното предложение „Враца – привлекателно място за живеене” включва и 

рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата”. Предвижда се рехабилитиране на 
стълбищата, площадките и алеята от ул. ”Трапезица” до площадка “Хижата”, ремонт на 
парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение на нова система за 
видеонаблюдение. На мястото на площадките, ползвани от съществуващото в недалечното 

минало заведение на открито - “Пикник”, ще се изгради детска площадка и малка сцена с до 

50 амфитеатрално разположени места за сядане. Предвижда се на  площадката при  “Хижата” 

да се направи реконструкция на детската и обзорната площадки, да се ремонтират стълбищата 
и площадките за отдих, да се  възстановят фонтана и чешмата, да се монтират беседка и 

перголи. По трасето на напоителния канал се предвижда изграждането на пешеходна 
(велосипедна) алея, а на ул. „Трапезица” ще има спортно игрище.  

Третият основен обект, включен в проектното предложение е изграждане на спортна и 

детска площадка в ж.к. „Медковец”. Там са предвидени комбинирано игрище за волейбол и 

баскетбол, фитнес уреди на открито и детска площадка. Теренът ще бъде озеленен, осветен и 

ще има видеонаблюдение. 
Съгласно насоките за кандидатстване, в проектното предложение са включени и 

допълнителни обекти, които ще бъдат изпълнени в случай, че останат неусвоени средства по 

схемата. Предвидена е реконструкция на павиран път и паркинг в Обществен парк ”Хижата”, 

създаване на паркова зона в района на „Медковско дере” от бул. „Втори юни” до бул. „Васил 

Кънчов”, в която да има детска и спортни площадки с открити фитнес уреди и уникално за 
града съоръжение – полигон за екстремно колоездене, също и изграждане на три спортни и 

детски площадки в ж.к. „Дъбника” с фитнес уреди на открито, включително и фитнес уреди, 

предназначени за хора с увреждания. 
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Стойността на проектното предложение е  5 млн. лева. Реализацията му ще реши едни 

от най-належащите проблеми пред жителите на град Враца – липсата на достъпна и модерна 
градска среда, като чрез изпълнението на проектните дейности ще имаме благоустроена и 

безопасна градска среда, осигурени условия за отдих и спорт в природосъобразна среда, 
намаляване на различията „център-периферия”, основани на осигурения равен достъп на 
населението до изградените съоръжения в град Враца. Очакваме  подобрената градска среда 
да допринесе за повишаване привлекателността на региона, увеличаване броя на 
посетителите в града, подобряване на инвестиционния климат и като последствие - 

повишаване благосъстоянието на населението на Община Враца. 
Работим по проектно предложение по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за 

следващия програмен период". Основна цел е укрепване капацитета на Община Враца за 
успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за 
периода 2014 – 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове. 
Конкретни цели са: Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови 

инвестиционни проекти за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 – 

2020 г. и да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с готови за финансиране 
проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие. 
Допустими дейности: изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти; изготвяне на обследване 
за енергийна ефективност по реда на чл.16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат 
за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от  Закона за 
енергийната ефективност и оценка за съответствие на инвестиционния проект със 
същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба№ 7 от 2004 

г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради  (в случай на 
интервенции на съществуващи сгради); изготвяне на финансови анализи за проекти 

генериращи приходи. 

Цел 2: Създаване и подобряване на условията за развитие на МСП 

М 1: Общината партньор на МСП  

М 2: Изграждане на бизнес инфраструктура 
М 3: Изграждане на общинско - частно партньорство 

Община Враца, съвместно с Бюрото по труда и Младежкия дом, за първи път през тази 

година, организираха специализирана трудова борса, изцяло насочена към младежката 
заетост. Целта бе да се осигури възможност за пряк контакт между работодателите и младите 
хора, търсещи работа. В трудовата борса взеха участие 130 безработни млади специалисти до 

29 г. и 23-ма работодатели. След края на срещата голяма част от работодателите наеха 
младежи по различни схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  

През изминалата година служители от Община Враца обучаваха 57 студенти по време 
на техния годишен стаж. От тях шестима работиха в общинската администрация по три 

месеца в рамките на програмата „Създаване на капацитет за бъдещето” по ОП 

„Административен капацитет”. Двама млади експерти бяха назначени на работа в Общината 
по програмата „Старт в кариерата”. 

Представихме информация за свободни сгради и терени от територията на Враца в 

БАИ, подходящи за привличане на инвеститори. Проведохме срещи с потенциални 

инвеститори, които проявиха интерес към свободни терени във Враца, за реализация на техни 

големи инвестиционни проекти. Проучванията на инвеститорите и преговорите с тях 

продължават. 
Представихме актуална информация за Общината за включване в икономическия 

профил на Област Враца – с природните дадености, инфраструктурата, бизнес и 

инвестиционния климат, характеристики, особености, паркове, места за отдих и развлечения.  
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Поддържаме актуална информация, предназначена за бизнеса, на интернет страницата 
на Общината.  На нея са публикувани постъпилите предложения за бизнес сътрудничество с 
фирми от Община Враца на фирми от Румъния, Турция, Италия, Гърция, Австрия, Тайвански 

Търговски Център – София. Публикуваме информационен бюлетин „Enterprise Europe 

Network” с  информация за различни събития. Чрез него местният бизнес може да търси 

партньори в европейската мрежа от предприятия. 

Към сайта на Община Враца в раздел „Здравеопазване” е „качена” най-новата, 
актуална информация относно данните, с които разполага общината от съвместната си работа 
с РЗОК и РЗИ – Враца, касаеща адреси, наименования и контакти на лечебни заведения, 
аптеки, специалсти и общопрактикуващи лекари на територията на Община Враца. 

През месец юли 2011 г. Община Враца стартира проект по ОП „Техническа помощ”, 

Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в 

България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: 

Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната 
политика в България. Областният информационен Център Враца (ОБИ) ще бъде един от 27-те 
центъра в Република България, който ще предоставя информация за кохезионната политика, 
нейните цели и съществуващите възможности в България. Проектът ще се изпълнява до 

12.07.2014 г. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване на координацията, 
контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г.”  

В резултат на проекта се очаква укрепване на необходимия капацитет в Област Враца 
и създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в  усвояването 

на средства от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на 
обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта. Подобряване на 
условията, насърчаващи растежа и заетостта, на качеството на инвестициите в материални и 

човешки ресурси, на развитието на нововъведенията и информирането на обществото, на 
опазването и подобряването на околната среда, както и на административната ефикасност в 

България. Общата стойност на проекта е 417 хил.лв., а продължителността – 36 месеца.  
През 2011 г. беше извършен ремонт на сградата, определена за ОИЦ – Враца и 

проведен конкурс за подбор на персонала. През 2012 центъра беше обзаведен и оборудван и 

започна работа и предоставянето на услуги за гражданите и бизнеса. За изтеклата година 
центърът е организирал 34 събития във всички общински центрове на територията на област 
Враца, в които са взели участие близо 850 души. Като най-добра практика екипът отчете 
организирането на изнесени приемни, чрез които успява да достигне до по–широк кръг 
потенциални бенефициенти в по-малките населени места. На място в центъра са 
консултирани над 270 човека и е отговорено на 327 въпроса зададени, както на място, така и 

по телефон, електронна поща и в социалната мрежа facebook. 

Сред значимите разрешения за строеж в града през периода са: 
- Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на населени места в общината; 
- Млекопреработвателно предприятие (цех за производство на сирене в “Хранително-

вкусова зона“); 

- Складов комплекс и фотоволтаична система в местността “Джуджански поток”; 

- Вътрешно преустройство на обща хирургия в МБАЛ “Христо Ботев”. 

През 2012 г. бяха издадени 940 скици от действащите устройствени планове и 160 

визи за проектиране. Одобрени са 289 инвестиционни проекта. Издадени са 418 разрешения 

за строеж. Въведени в експлоатация са 88 строежа от ІV-та и V-та категория. 

Издадени са значителен брой разрешения за сградни инсталации за газоснабдяване, 
преустройства и монтаж на нови GSM базови станции. 

 

Цел 3: Повишаване качеството на работната сила 
М 1: Подобряване на образователното равнище на работната сила   
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М 2. Подобряване на обучителната среда и превръщането на Враца в регионален 

център за професионално образование 
М 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел 

повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и 

инвестиционния процес  
За първи път във Враца тази година през май се проведе панаир на образованието.  Във 

форума взеха участие 16 училища от гр. Враца - всички начални, основни, средни 

общообразователни училища и профилирани гимназии. Представени бяха и професионалните 
гимназии с щандове, рекламиращи изучаваните професии.  

Актуализирахме Общинската програма на мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца с изявени дарби през 2012 година, в резултат на която, до декември са 
отпуснати 36 шестмесечни стипендии и шест еднократни финансови подпомагания на 
ученици от общински училища. Общият размер на този вид подпомагане на талантливите 
млади врачани е 20 000 лева. 

Подготвихме и бе одобрено проектно предложение по НП „Оптимизиране на 
училищната мрежа”, схема „Училищен плод”, на стойност 31 794 лв. По тази програма 
ежедневно се доставят свежи плодове на учениците от 17 учебни заведения във Враца.   

Взехме участие в реализирането на международни, национални и регионални проекти 

и програми, касаещи здравето на децата и младежите: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, 

„Подобряване контрола на туберкулозата в България”, „Сексуално и репродуктивно здраве”, 

„Контрацепция и профилактика на полово предавани болести”, „Информирани и здрави” др. 

През тази година бе дадено началото на една нова родолюбива инициатива - 

Програмата за патриотично възпитание на младите хора във Враца. Тя стартира през април и 

се реализира съвместно с археолозите от Регионалния исторически музей доц. Нарцис Торбов 

и Александра Петрова. Проектът е под патронажа на зам.-кмета Красимир Богданов и с 
участието на ученици от три  учебни заведения: СОУ „Отец Паисий”, Спортно училище „Св. 

Климент Охридски” и СОУ „Христо Ботев”, както и атракционен парк „Приказката”. 

Мероприятията по проекта бяха в три направления: възраждане на занаятите /грънчарство/, 

запознаване с войнските умения от Античността и Средновековието и възстановка на 
тракийски ритуали, свързани с бога на виното и веселието Дионис в зала „Рогозенско 

съкровище”. В края на програмата през юни бяха раздадани грамоти на участниците. 
Начало на новия сезон на програмата започна през октомври с нови дейности и нови 

участници. В инициативите, освен трите училища, се включиха и СОУ „Н. Войводов”, ОУ 

„Иванчо Младенов”, ЕГ, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „В. Кънчов” и ОУ „Кирил и Методий”. 

Партньорите, които ще осъществяват дейностите са РИМ – Враца, ЦРД, Младежки дом, 

Етнографски комплекс, Регионална библиотека, ЦСРИ „Опора”, МК „Ботев път”, ОП „Спорт 
и туризъм”. Новото е и участието на по-малки деца. Обхватът е от 2 до 12 клас.  

 

Цел 4: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в региона 
и заетост в селските райони на общината 

М 1: Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни 

технологии на производство в селското стопанство 

М 2: Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени структури 

от европейски тип 

М 3: Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна заетост в 

селското стопанство и изграждане на инфраструктура за задържане на населението  

М 4: Развитие на модерно и устойчиво горско стопанство, рационално използване, 
опазване и увеличение на горския фонд 
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От  август 2012 г. кметствата разполагат с актуални карти на земеделските земи и гори 

общинска собственост на тяхна територия, с което ще подобрим съвместния контрол по  

състоянието, използването и развитието им.  

През 2012 г. бяха наети общо 430 лица за почистването и облагородяването на 
общината. В момента, по ОП ”РЧР”- схема „Развитие”, проект „Нов избор – развитие и 

реализация”, са наети 239 лица по трудово–правни отношения, като от тях 113 са в селата.  
През изтеклата година в селата бяха заети 65 работници по поддръжка на пътища. 

Съгласно утвърдените стандарти, поддържаме уличното и парково осветление в селата и 

радиофикационната мрежа. През годината бяха възстановени кабелни трасета в селата 
Девене, Чирен, Голямо Пещене, Лиляче. 

Тук се отнасят и проектите по националните програми на МТСП, които се изпълняват 
от Звено „Временна заетост” към Община Враца и общинското звено за социални услуги, 

чрез проекти по Програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Община 
Враца кандидатства по тази програма от 2003 година до момента. Над 500 трайно незаети 

имат възможност да посещават обучителни квалификационни курсове в различни 

професионални направления и ще бъдат назначени на работа.  
Цел 5: Развитие на туризма като помощен отрасъл на икономиката 
М 1. Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм 

М 2. Изграждане на подходяща инфраструктура 
Една от основните ни цели през 2012 г. бе представянето на потенциала, който Враца 

притежава като туристическа дестинация. Община Враца участва активно в туристически 

изложения, борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския и туристическия 
бизнес: 

Община Враца участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА 

ЕКСПО 2012", която се проведе за 29 пореден път в НДК София. Международният форум е 
под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в партньорство с 
БХРА, БАТА, Софийски туристически район, Съвет по туризъм- София и Столична община. 
Най-голямото туристическо изложение в България дава възможност на участниците да 
осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на професионалистите от бранша, 
срещи с тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и курорти, хотели, 

общини и сдружения, национални туристически асоциации.  

„Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни 

дейности на територията на ПП „Врачански Балкан” – проектът е на стойност 500 хил.лв.; 

Община Враца е партньор, а ДПП „Врачански Балкан” – водеща организация. 

Проектът предвижда изграждането, обзавеждането и оборудването на 
Многофункционален център за ключови природозащитни дейности „Горски дом”. В сградата 
на парка, намираща се в местността Варовитица са обособени помещения за кабинети, 

лаборатория, семенна и вегетативна банка за растения, места за настаняване, общи и складови 

помещения. В рамките на проекта са реализирани три пилотни проекта за опазване и 

възстановяване на застрашени видове и хабитати на територията на парка. Предвидени са и 

дейности за повишаване на общественото съзнание в сферата на природозащитата, чрез 
привличане на общественото внимание и ангажиране на местите общности в проблемите на 
опазването на биологичното разнообразие. Продължителността на проекта бе 36 месеца и 

приключи през 2012 г.  
Развитие на публично-частното партньорство за дългосрочна експлоатация на 

туристически обекти, чрез сключване на концесионни договори,  бе потърсено на първа по 

рода си среща–дискусия „Врачанска древност - европейско бъдеще” с представители на 
туристическия бизнес. Пред тях бяха представени идеите за развитие на туризма, както и 

филмите и артистичните реконструкции на ТГ „ТЕМП”, с които Община Враца се представи 

и спечели награди на изложенията в София и Велико Търново. 
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Дейностите на администрацията за осъществяване на модерен мениджмънт на 
туристическите обекти, с цел увеличаване на туристическия поток, бяха свързани и с 
изготвянето на месечен бюлетин за събитията и проявите в туристическия бранш, подготвяне 
на рекламни материали – дипяни за Враца, РИМ, различни културни събития, рекламни 

материали за специализираното списание „Туризъм и отдих”, обновяване на информацията за 
раздел „Туризъм” в сайта на общината. 

През септември Община Враца участва със собствен щанд в първия Трансграничен 

панаир за сътрудничество в сферната на туризма, организиран от ТПП – Враца със 
съдествието на общинската администрация. Домакин на изложението бе Враца. 

През 2012 г. в града бе възстановен музеят на туризма. Историята на туристическото 

движение във Враца е представена в стотици фотографии. Експозицията съдържа и пълния 

списък на имената на дарителите, с чиито средства е построена Хижата. Музеят е отворен за 
посещения всеки делничен ден, като на гостите се предлага екскурзоводска беседа. 

По покана на ПП „Врачански Балкан” и Община Враца, гост на града бе 
вицепрезидентът на Американската асоциация за приключенски туризъм Крис Дойл, който се 
запозна с културно-историческото наследство и природните забележителности на Враца. 

До 1 декември от туристически данък са събрани 18 522 лв., като туристическият 
данък е 0.30 лв. на нощувка, което към момента е най-ниската такса в страната. Хотелите и 

местата за настаняване в община Враца са с обща леглова база от 651 места. 
 „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – туризъм без 

сезони” 

На 23 ноември 2011 г. между Община Враца и Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие” МРРБ, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 „Развитие на устойчив туризъм в община 
Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Проекта е насочен към разработването на природна 
атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на стратегически 

разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство 

на една от най-известните пещери в България, която има национално и международно 

значение за развитието на туризма. Превръщането на пещерата във водеща туристическа 
атракция ще увеличи потока от туристи до региона като цяло и в частност до ПП „Врачански 

балкан”,  където с повече и по-интересни атракции, които дават възможност за пълноценно 

пребиваване за по-дълго в парка – един почивен ден или уикенд, изпълнен с емоции и 

приятни преживявания, не само за децата, но и за цялото семейство.  

Очакваме да бъде постигнат ръст в туристическите посещения и промяна в 

структурата на посетителите, като се предвижда нарастване броя на чуждестранните туристи 

и делът на семействата с деца. Наличието на предвидените в проекта атракции ще премахне 
сезонността на посещенията, което ще доведе до равномерно натоварване на територията през 
годината и в крайна сметка до устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на 
защитената територия. 

Проектът ще доведе до промяна на социално-икономическите показатели на община 
Враца. Това от своя страна неминуемо ще доведе до увеличаване дела на сектор туризъм в 

общинската икономика. Поради факта, че туризмът е свързан с други сектори индустрия, 

реалистично е да се постигне общ положителен ефект и оживление на общинската икономика 
като цяло. Очакваме минимум 6 фирми и около 200 човека да бъдат ангажирани като 

подизпълнители с различни дейности по изпълнението на проекта, а след неговата 
реализацията - да бъдат открити минимум 20 нови работни места. 

Общият бюджет на проекта е 5 млн. 282 хил. лв., като размерът на безвъзмездната 
финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” е 5 млн. 46 хил. лв., а 
съфинансирането от Община Враца е 236 671 лв. Проекта е в процес на изпълнение. На 
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обекта се извършват СМР. Бяха проведени обществени поръчки за избор на СМР изпълнител, 

строителен и авторски надзор. Строителството започна на 15.09.2012 г. 
През годината бе разработен нов проект в сферата на туризма, оценен и по него бе 

подписан договор през месец август. Проектът е „Враца – врата към древността” и е 
финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. По него е предвидено 

разработването на регионален туристически продукт с различни туристически пакети, 

включващи обекти с национално значение като къщата на баба Илийца, пещерата 
„Леденика”, прохода „Вратцата”, манастира „Седемте престола”, местността „Шупловица”, 

връх „Околчица”, природен феномен „Божия мост” и др. Във всеки от пакетите ще бъдат 
предвидени и уникални атракции и ритуали като приготвяне на хляб, огнено шоу и др. 

Рекламните дейности наред с традиционните методи, предвиждат иновативни начини за 
информиране и въздействие като 3D-mapping, 3D визуализация и виртуални карти за 
туристическите пакети, флашмоб спектакли и други. Планирани са участия в туристически 

борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически 

продукт и да се представи рекламен филм. Водеща организация по проекта е Община Враца, а 
партньори са общините Мездра и Роман. Проектът е на стойност 473 179 лв. и е с 
продължителност 24 месеца. 

С цел популяризиране на туристическите дестинации, свързани с културно-

историческото наследство на Враца и околността, разработихме проект „Преоткриването на 
социалистическите паметници в Европа”, процедура „Подкрепа и насърчаване на транс-
национални тематични туристически продукти” към Европейска комисия, който е в процес на 
оценка. По проекта ще се изследват и маркират социалистическите паметници, сгради и места 
в общината и ще бъдат включени в туристически пакети. Резултатът ще бъде откритие, 
локализацията, фотографска документация и последователно графично изображение на 
паметници и сгради, свързани с тази епоха, както и връзките между тях (география на 
територията, пътища, реки, канали). Ще бъдат популяризирани местата за настаняване в 

региона. След картографиране на комунистическите сгради, някои празни и изоставени, ще се 
предвиди план за оползотворяване им, за да насърчи и добави стойност към съвременното 

изкуство и творчество.  Бюджетът на целия проект е в размер на 256 000 евро. 

П3: Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 

общината и областта 

Цел 1: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града 
М 1: Подобряване на съществуващата инфраструктурата 
М 2: Изграждане на нова инфраструктурата 
По програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”, в кметствата се 

извършиха неотложни ремонти на уличните платна.  Бяха вложени 480 куб. м готов бетон и 

бе извършено обаластряване и подмяна на тротоарни плочки на обща стойност 85 515 лв. В 

Мраморен изцяло бе бетонирана ул. „Безименна” на изхода от селото, във Върбица – ул. „В. 

Левски” и ремонт на тротоара около новата сграда на кметството, в Лиляче – ул. 

„Козлодуйски бряг”, ул. „Хан Аспарух” в Девене, ул. „Иван Нивянин” в с. Вировско, заедно с 
ремонт на външните стълби към читалището. В Нефела бе залята с бетон тротоарната площ 

на улиците „Мир” и „Акад. Иван Ценов”. В Оходен бяха изградени две пътеки в двора на 
кметството и бе оформен подходът към него.  В Паволче бяха отремонтирани 30 кв. м 

тротоари на ул. „Хр. Ботев” и продължено с 200 кв .м. бетонирането на ул. „Калоян”, която 

окончателно ще бъде завършена през 2013 г. Същите строителни дейности извършихме и в 

Челопек – на ул. „Русалка” и центъра на селото.  

През 2012 г. бяха наети общо 430 лица за почистването и облагородяването на 
общината. В момента, по ОП ”РЧР”- схема „Развитие”, проект „Нов избор – развитие и 

реализация”, са наети 239 лица по трудово–правни отношения, като от тях 113 са в селата. 
Предоставените безлихвени заеми от Община Враца за възнаграждения и осигурителни 
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вноски по  проекта "Нов избор - развитие и реализация", схема "Развитие", ОП"РЧР" за 
периода януари – октомври 2012 г. са 771 618 лв. Възстановените средства от Агенция  по 

заетостта са на стойност 510 363 лв. Изразходените средства за издръжка са 111 732 лв., като 

109 919 лв. са за материали, инструменти и разходи за външни услуги, а 1813 лв. са за лични 

предпазни средства и облекло на работещи по този проект. 
По проект „Малки граждански инициативи 2012 год.” на Общински съвет Враца са 

одобрени 26 бр. предложения в т.ч. 8 бр. от населените места в общината в т.ч.: 

� Мини футболно игрище 42м./25м. с. Горно Пещене 
� Площадка за фитнес на открито с.Паволче 
� Изграждане на детска площадка и кът за отдих с.Мраморен 

� Изграждане на детска площадка в кв.”Северен” с.Тишевица 
� Спортна площадка с.Власатица 
За доизграждането и поддържането на  уличната мрежа в селата е необходимо 

наличието на проекти за вертикална планировка на населените места, профили на уличната 
мрежа, настоящата и  бъдещата ВиК инфраструктура. Търсят се оперативни програми, по 

които да бъдат разработени проектите и тяхното реализиране. Бетонирането на улиците са 
приемливи решения, единствено при реализирана ВиК мрежа. 

Община Враца разполага с опис на мостовите съоръжения, като според 

експлоатационното им състояние ще се търсят средства за тяхното обследване. 
Разработен е инвестиционен проект „Аварийно укрепване и възстановяване на 

разрушената част на основите на мост на общински път  VRC 1035  - с. Девене  - с. Три 

кладенци на изхода на с.Три кладенци на стойност 3440 лв. Правят се постъпки пред МКВП 

за осигуряване на необходимите средства за реализиране на проекта. 
Проектът за новата пешеходна зона и паркинг при храма в ж.к. „Дъбника” бе 

разработен в началото на 2012 г., одобрен през юли и изпълнен до началото на ноември. 

Финансиран бе по проекта „Красива България”. Стойността му е 175 754 лв., като от тях 

грантът е 50 %. С изпълнението му бе оформено окончателно пространството при 

новопостроената църква „Св. Мина”, чието откриване  се предвижда за празника Възкресение 
Христово през 2013 г.             

През годината бе отделено внимание и за решаването на неотложните проблеми на 
кметствата в община Враца. С финансиране от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане през тази година бяха решени проблеми в четири села – 

Веслец, Горно Пещене, Косталево и Баница. Във Веслец бе направено укрепване на свлачище 
в района на селото. Новопоявилото се свлачище бе довело до деформация на пътното платно 

за Враца и на ул. „Христо Ботев” в селото. Направено бе отводняване на долинния склон с 
изграждане на дренажно-укрепителни ребра и бе преасфалтиран участък от пътя с дължина 
150 м. Стойността на ремонтните работи бе 374 563 лв.  

Свлачища активност бе регистрирана и около коритото на река Скът в с. Горно 

Пещене. За предотвратяването на свлачищните процеси бе коригирано речното корито, 

укрепен бе десният бряг на реката с габиони в протежение на 30 метра и бе изграден 

затежнителен насип от трошен камък в зоната на свлачището с дължина 80 метра. Обектът бе 
на стойност 398 104 лв. 

На 03 юни 2011 г., бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект 
„Превенция на риска от наводнения в Община Враца.” Проектът е на стойност 1 млн.лв., а 
продължителността 24 месеца. Проекта е в процес на изпълнение. 

През годината бяха извършени дейности по проекта „Превенция на риска от 
наводнения в Община Враца”. Проектът е на стойност 1 млн.лв., продължителността 24 

месеца и е в процес на изпълнение. Целта му е да бъде направена превенция на риска от 
наводнения, вследствие на високи води, преминаващи през територията на  гр. Враца, с. 
Косталево и с. Власатица, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за 
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ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, и за сигурността на 
населението. По проекта се изпълняват дейности на три обекта, публична общинска 
собственост: корекция на Медковско дере II етап, аварийно възстановителни работи на язовир 

Косталево и възстановяване проводимостта на отводнителни канали в с. Власатица.  
За доизграждането и поддържането на  уличната мрежа в селата са необходими 

проекти за вертикална планировка на населените места, профили на уличната мрежа, 
настоящата и  бъдещата В и К инфраструктура. Търсят се оперативни програми, по които да 
бъдат разработени проектите и тяхното реализиране.  

 В с. Баница бяха извършени аварийно-възстановителни работи на православния храм 

„Св.Възнесение”. Направи се основен ремонт на покрива на храма и вертикална планировка 
около сградата за 27 024 лв. 

Водят се разговори с германски инвеститор за инженерингова дейност на ВиК мрежата 
на с. Згориград и с. Бели Извор. Проведени са две срещи в гр. Враца. Подготвиха се и бяха 
представени на инвеститора „Тилия Умвелт” ГМБ Х - гр. Лайпциг проектни документи. 

Организирана бе среща в МОСВ, дирекция „Кохезионна политика”, във връзка с реализиране 
проекта за канализация на двете села. 

Пример за добро публично-частно партньорство при решаването на проблеми в 

малките населени места, са дългогодишните ползотворни взаимоотношения между Община 
Враца и фирма „Холсим”. На 22 юни бе открит парк в с. Бели извор, реконструиран от 
дружеството. Възстановяването и облагородяването на парка се извърши за две години и е на 
стойност  400 000 лв. Фирмата продължава да се грижи за текущата поддръжка на парка.  
През октомври бе завършено изграждането на футболно игрище в с. Власатица. „Холсим” 

осигури инертни материали за подготовката на терена и финансира полагането на изкуствено 

тревно покритие. Дарените за изграждането на игрището средства възлизат на около 20 000 

лв. По рамковото споразумение безвъзмездно са дарени на общината около 20 т цимент и над 

500 т трошен варовик  -  за възстановителни ремонти на улици и тротоари в различни 

населени места в общината.  
Продължава дейността ни по картотекиране на всички мостови съоръжения в 

общината и поетапната и на база приоритети рехабилитация на мостовите съоръжения, 
използвайки за финансиране и оперативните програми. Разполагаме с опис на мостовите 
съоръжения, като според експлоатационното им състояние ще се търсят средства за тяхното 

обследване. Разработен е инвестиционен проект „Аварийно укрепване и възстановяване на 
разрушената част на основите на мост на общински път  VRC 1035  - с. Девене  - с. Три 

кладенци”. Правят се постъпки пред МКВП за осигуряване на необходимите средства за 
реализиране на проекта, който е на стойност 3 440 лева. 

В помощ на родителите в малките населени места, открихме филиал на ОДЗ 

„Българче” в с. Нефела и нова група в кв. Кулата. Обновена бе занималнята в яслената група в 

с. Згориград. Извършен бе ремонт на кухнята в детската градина в с. Три кладенци, като за 
последен път такъв е правен преди 30 години. Подновена бе и отоплителната система. 
Общата стойност  на ремонтните дейности в детската градина в Три кладенци бе 19 000 лв. 

Намериха се възможности за стопанисване на сградите на закритите училища в селата 
Бели извор и Косталево  - в тях ще бъдат настанени местните читалища. 

Общинският съвет по наркотични вещества разшири дейността си като за първи път 
превантивна дейност бе извършена и в селата. 

Към настоящия момент имаме вече изградена интернет връзка с 18 кметства. Предстои 

сключване на договор с доставчик за Горно Пещене, Лютаджик, Мало Пещене и Вировско.  

С включването на кметствата  в различни програми се осигури възможност за нощна 
охрана  и предотвратяване на кражби на имущество. Проведохме осем работни срещи с 
кметовете на кметства с актуална проблематика: снегопочистване, осигуряване на 
безаварийно снабдяване с питейна вода и електричество, пожаробезопасност, здравеопазване, 
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поддръжка и обезопасяване на язовири и водни  съоръжения, пълноценно включване на 
заетите в различните  програми към Звеното по временна заетост.  

Стремим се нашето взаимодействие с кметствата да е в интерес на гражданите – за 
качествено административно обслужване, по-добра инфраструктура, осигуряване на 
сигурност за хората и опазване на тяхното имущество.  

Аварийни ремонтни работи        Стойност, в лв. 

Отводняване паркинг пред НАП     3191 

Ремонт обществена тоалетна гр.Враца     315 

Ремонт отводнителен канал с.Мраморен     8013 

Ремонт водопроводни отклонения павилион №1 –  

Болница и пазар ж.к.”Дъбника”       377 

Засипване стара септична яма на пешеходна  
зона гр.Враца     2353 

Водопроводно отклонение „Здравна служба” кв.Бистрец     1251 

Канализация „Исторически музей” гр.Враца     2453 

Водопроводно отклонение общинска  
сграда ул.”Г.Апостолов”№44 гр.Враца       255 

 

Кметство с.Върбица     19 733 

Ремонт на ДГ с.Три кладенци     19 095 

Преустройство и ремонт ДГ с.Нефела     36 118 

Яслена група ДГ с.Згориград       8 846 

Ремонт кухня, складове ЦДГ №12 "Звънче"     19 231 

Ремонт кухня, складове ЦДГ №1 "Знаме на мира"     17 737 

Подмяна дограма ОДЗ №1 "Брезичка"     24 998 

Детска ясла №2     21 225 

Детска ясла №5          8 097 

Детска ясла №6       6 846 

Стол Община       5 385 

Диетичен стол ул.Ст.Заимов"       6 774 

Ремонт къщи и подход Етнографски комплекс       8 437 

 

М3: Актуализация на устройствени планове 
През 2011 г. с решение на Общински съвет - Враца е одобрен и влезе в сила Проект за 

актуализация и оцифряване на подробния устройствен план за регулация на град Враца върху 

основа на одобрената Кадастрална карта. По-малкият брой на допуснатите и приети 

изменения на устройствените планове през настоящата година се дължи на приетия нов план. 

С влезлия в сила актуализиран план за регулация на гр. Враца се даде възможност на всеки 

гражданин да осъществява инвестиционните си инициативи без да се налага прилагането на 
дългата процедура по одобряване на подробен устройствен план. Планът е в цифровизиран 

вид и от него веднага могат да се получат данни за параметрите на имотите и собствениците 
им. 

Проектът  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие” ще допринесе за 
повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия 
за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за 
подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда 
като цяло. Договорът за финансиране e подписан на 23 юни 2011 г. Проектът е в процес на 
изпълнение. Избран е изпълнител за разработване на ИПГВР, определени са зоните за 
въздействие. Изработена е визия за развитие на града през следващия планов период (2014 – 

2020 г.) и са определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за 
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въздействие. Същите са одобрени от комисията за оценка на определените зони за 
въздействие в рамките на ИПГВР към УО на ОПРР. Общата стойност на бюджета на 
проектното предложение е 498 990 лв., със срок  за изпълнение - 29 месеца. В рамките на 
проекта ще бъдат актуализирани ПУП на зоните за въздействие. 

Цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населението 

М 1: Модернизация на съществуващата социалната инфраструктурата и нейната МТБ 

М 2: Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги 

М 3: Интеграция на групи в неравностойно положение 
През 2012 г. в Община Враца бе разработена и се реализира Общинска програма за 

здравна профилактика, която няма аналог в страната. В нея бе заложена профилактиката на 
социално значими заболявания: онкологични, белодробни, ендокринологични, кожни, 

венерологични, както и заболявания на опорно-двигателния апарат. За нея от общинския 

бюджет бяха заделени 63 360 лв. 

Общинската профилактична програма по здравеопазване играе огромна роля за 
подобряване качеството на живот на населението в община Враца. Предприетите дейности в 

голяма степен осъществяват превенция и профилактика на значими заболявания още в детска 
възраст. Достъпът до здравни услуги на здравно неосигурените и социално слаби лица решава 
редица проблеми с разпространението на заболявания сред населението, а така също оказват 
голям социален ефект. 

Община Враца е сред общините, попадащи в обхвата на градските агломерации, 

съгласно Националната карта на резидентните грижи, която получи покана да представи 

проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в 

риск”. Основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да 
осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на 
нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната 
грижа. За Община Враца се предвиждат следните резидентни услуги: Центрове за 
настаняване от семеен тип – 3 броя; Защитено жилище – 1 брой. Обща стойност на проекта - 2 

464 000 лева. 
Проекта «ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи» е в 

процес на изпълнение. Бяха проведени обществени поръчки за избор на СМР изпълнител, 

строителен и авторски надзор. Строителството започна на 03.11.2012 г. 
През годината бе даден стартът на един проект, който коренно ще промени 

здравеопазването в цяла Северозападна България – проектът за Изграждане и оборудване на 

лъчелечебен център към Комплексния онкологичен център във Враца. Първата копка на 
новата придобивка бе направена на 5 ноември. Стойността е 6 500 000 лв.  Лъчелечебният 
център ще осигури подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до 

онкологично лечение във Враца. Планираната продължителност на проекта е 24 месеца.  
Той е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева 

(4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%).  

 

Специфичните цели на проекта са: 
� Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна 

инфраструктура в “Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите 
санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението 

на град Враца, на област Враца и на Северозападния район;  

� Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в 

“Комплексен онкологичен център” ЕООД Враца болести; 
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� Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с 
особено внимание към хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от 
ромски произход; 

� Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните 
изисквания за енергийната ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за 
издръжка на лечебното заведение в резултат от спестената енергия. 

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: 

� Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в 

„Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД; 

� Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита; 
� Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно 

развитие на здравеопазването в областта и региона, превръщането на заведението в еталон на 
високотехнологична болница. 

� Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение. 
Социалната политика в общината е съобразена с изискванията на Европейския съюз в 

областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. Акцент е 
създаването на нови алтернативни социални услуги, пълноценното използване на капацитета 
на съществуващите специализирани институции, предоставящи социални услуги и 

постепенното им трансформиране в социални услуги в общността. 
През отчетния период Община Враца е предоставяла социални услуги на 659 

потребители:   "Личен асистент" - 97 потребители, "Обществена трапезария" - 98, "Домашен 

социален патронаж" - 320, "Център за обществена подкрепа" - 50, Дневен център за деца и 

възрастни с увреждания - 60, Център за социална рехабилитация и интеграция - 20, Звено 

"Майка и бебе" - 6, Наблюдавано жилище - 4, Защитено жилище - 4. Със спечеления проект 
по схема "Помощ в дома" ще се обхванат още 60 потребители, от тях  30 ще ползват услугите 
"Домашен помощник", 20 - "Социален асистент" и 10 - "Личен асистент". 

На територията на общината се предоставят социални услуги в домашна среда чрез 
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” и чрез изпълнението на два 
проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

От 08.11.2010 г., съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за 
социално подпомагане и Община Враца се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот”. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 

2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Основна цел на 
проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 
въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да 
се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.  

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта: 
� Община Враца е работодател на 95 лични асистенти. 

�  Съгласно разработени индивидуални планове се осъществяват социални услуги на 
95 лица с тежка степен на увреждане. От потребителите 12 души са самотно живеещи, 27 са 
деца до 18 годишна възраст, 31 са над 64 години. От Враца и кварталите на града Бистрец и 

Кулата са 59 души, общо 36 души са от селата Баница, Бели извор, Власатица, Върбица, 
Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, 
Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. Общият бюджет на проекта за Община Враца е 
над 700 хил.лева, които основно са за заплати за личните асистенти.  

На 08.12.2011 г. подписахме Междуинституционално рамково  споразумение  за 
партньорство за  изпълнение на проекта „И аз имам семейство”. Проектът цели подкрепа на 
процеса на деинституционализация на деца чрез създаване на  устойчив модел за развитие на 
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции  и на деца, в риск 
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от изоставяне. Приемната грижа е нова социална услуга в общността реализирана за първи 

път от Община Враца. Към настоящия момент от общо 9 бр. подадени заявления от кандидати 

за приемни родители – 5 семейства са преминали обучение,  утвърдени са 2 семейства. 
През годината се разработи и получи финансиране проект „Социални услуги в 

домашна среда”,  с утвърден бюджет от 246 947 лв. Предвижда се към „Домашен социален 

патронаж”, в рамките на общинското предприятие “Социални дейности”, да се разкрие „Звено 

за социални услуги в домашна среда”. В новосформираната общинска структура ще бъдат 
ангажирани 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари, които  ще 
оказват помощ на 60 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. 
Продължителността на проектните дейности е 16 месеца, като социалните услуги ще се 
предоставят 12 месеца.  

Продължава да се реализира социалната услуга „Обществени трапезарии” с 
финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната 
политика. Услугата е свързана с предоставяне на топъл обяд на 98 социално слаби лица в 

периода 01.10.2012г. – 30.04.2013г., отговарящи на критерии, определени от Фонда. 
Дейностите по приготвяне и предоставяне на храната се реализират от Общинско 

предприятие „Социални дейности”. Общата стойност на средствата, предоставени от Фонд 

„Социално подпомагане” в годишен размер са  28 028 лв.  

Община Враца е партньор, заедно с БАН, НСИ и организации от други европейски 

страни по проекта „Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и 

градовете на Югоизточна Европа”, Оперативна програма „Югоизточна Европа”. По този 

проект се разработват нови политики и методи за повишаване на капацитета на регионалните 
и местни власти за стратегическо управление на миграционните и демографските процеси. 

Планираният бюджет на проекта е 4 800 000 евро. Договорът за безвъзмездна финансова 
помощ бе подписан през май 2012 г., а проектът е в процес на изпълнение.  

Проектът „Преодоляване на младежката безработица” е разработен по Програма на ЕК 

и е подаден в Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура", Брюксел. 

Основната цел на проекта е разработване и пилотиране на регионален модел за 
сътрудничество и общи действия на заинтересованите страни (институции) на местно ниво с 
цел предприемане на ефективни действия на превенция и намаляване на младежката 
безработица. Координатор е Институт за следдипломна квалификация към УНСС. Партньори: 

Регионален инспекторат на МОМН – Перник, Конфедерация на труда „Подкрепа", 

Национална агенция за професионално образование и обучение Община Враца, Институт за 
подготовка на служители в международни организации.  

Продължителността на проекта е 12 месеца (01.03.2013-28.02.2014). Максимален грант 
на ЕК общо за проекта: 120 000 евро. Максимална обща стойност на проекта: 160 000 евро 

(грантът на ЕК е в размер на 75% от общата стойностна проекта). 
Дейностите са: 
o Разработване на методология за оценка на местните потребности и възможности 

за придобиване и повишаване на професионална квалификация и нивото на ключовите 
компетентности на младежите; 

o Разработване на методология за идентификация на рисковете и заплахите, водещи 

до генериране на младежка безработица; 
o Разработване на методология за изготвяне и прилагане на Регионален план за 

превенция и намаляване на младежка безработица, в който да са идентифицирани и включени 

всички заинтересовани страни на местно ниво; 

o Разработване на пакет логически матрици за прилагане на изготвените 
методологии; 
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o Провеждане на обществени консултации с представители на заинтересованите 
страни под формата на семинари за представяне, дискутиране и усъвършенстване на 
разработените методологии и матрици; 

o Пилотно разработване на 5 конкретни Регионални плана; 
o Обучение на представителите на заинтересованите страни за прилагане на 

методологиите и матриците и прилагането на Регионалния модел. 

В изпълнението на проекта „FREEDOM - Практическа Европейска мрежа за 
изграждане на капацитет за помощ на семейства със зависимости (жени и деца), които са 
потърпевши от насилствено поведение на пристрастените членове на семейството” Община 
Враца е партньор с общини от Латвия и Полша. Финансирането, което е в размер на 123 480 

лв., е по схема за безвъзмездна финансова помощ  на ЕК. Проектът е по Схема за 
безвъзмездна финансова помощ JLS/2009-2010/DAP/AG на ЕК, подаден на 20.04.2012 г. 
Продължителност 24 месеца. Водеща организация - Община Рига (Латвия). Създадена през 
1997 г., програма „Дафне“ се наложи като единствената европейска програма за борба с 
насилието срещу жени, деца и младежи. Тя има за цел борбата с насилието срещу жени, 

деца и младежи в целия Европейски съюз. „Дафне“ е изключително важен инструмент за 
повишаване на осведомеността във връзка с насилието срещу жени и за предоставяне на 
възможност на организациите на жените и на другите заинтересовани страни да развият 
своята работа и да предприемат конкретни действия в тази област.   

Целта на проекта е разработване на програма (метод), която може да допринесе за 
промяна на поведението и създаване на безопасна среда на зависими семейства с един или 

повече членове, които страдат от пристрастяване. Въз основа на разбирането на насилието, 

като вследствие на пристрастяването в зависими семейства, е възможно да се развият 
способности и стратегии за самостоятелна защита, както и защита на други семейства. Това се 
отнася особено за семейства, засегнати от пристрастяването към алкохола и хазарта. 
Специфични цели: 1) Идентифициране на теми и активиране в обществото; 2) Намаляване на 
заклеймяването в обществото; 3) Предоставяне на помощ в целеви групи с различни 

инструменти; 4) Повишаване на информираността за правата, за да защитят себе си и 

членовете на семейството от насилие и увеличаване на информираността за възможностите за 
обаждане за помощ в случай на насилие. 

Подготвен и подаден в оценителна комиссия е проект “EMPLOY—Платформи за 
насърчаване на пригодността за заетост на безработни младежи в Южна Европа”, 7 рамкова 
програма, Покана SSH.2013.1.2-1.» е голям мащабен проект, който цели да се идентифицират 
и обяснят приликите и разликите за причините и последствията от високата безработица сред 

младежите в Южна Европа. Научноизследователската дейност е необходима за изготвянето 

на добре обосновани изводи и разработване на практически препоръки. Предложеният проект 
ще се фокусира върху пригодността за заетост, която се разбира като "способност на хората 
да бъдат наемани и се отнася до адекватността на техните умения, но също така и на стимули 

и възможности, предлагани на хората да си търсят работа". Проектът предлага трансгранично 

регионално сравнително изследване на факторите, насърчаващи заетостта на младите 
безработни мъже и жени. Намерението ни е да предостави на учени и практици емпирични 

доказателства, обяснения, заключения и препоръки за действия, свързани с трите прояви на 
основните структурни и хуманитарни проблеми, пред които са изправени днешните 
европейски общества. Стойност на целия проект е 1,6 млн. евро. 

Координаторът на проектното предложение ще бъде Училището за съвременни 

социални изследвания в Словения. Членове на консорциума: Албания, България – Община 
Враца, Хърватска - Иво Пилар институт за социални науки, Загреб, Кипър – Европейски 

институт Кипър, Франция, Гърция – Университет Крит, Италия - Университета в Неапол II, 

Македония – Университет Кирил и Методий, Черна гора – Университет на Черна Гора, 
Португалия - Център за изследване на социална интервенция, Румъния – Община Бистрица, 
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Сърбия - Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Помораве, Испания – 

Университет Барселона, Турция – Истанбулския Университет и Украйна – Киевски 

национален Университет. 
Дейности:  

� Задълбочено събиране и анализ на наличната статистическа и друга информация за 
причините и ефектите на младежката безработица в страните, участващи в проекта; 

� Задълбочено събиране и анализ на програмите за намаляване / преодоляване на 
младежката безработица и последиците от тях; 

� Полеви изследвания за събиране на първична информация от заинтересованите 
страни и безработни младежи за безработицата на младите хора и политически мерки за 
справяне с това; 

� Полеви изследвания върху конкретните измерения на пригодността за заетост на 
безработни младежи, свързани със знанията и умения за работа, способност да научават и 

прилагат новите знания в работата, свързана с решаването на проблема, способност за работа 
в екип, отговорност и лоялност в трудовите отношения; способности на самостоятелно 

представяне и др. 

� Сравнителен анализ на събраната информация за причините и последиците от 
безработицата сред младите хора в отделните страни; 

� Сравнителен анализ на програмите за преодоляване на младежката безработица и 

последиците от тях; 

� Развитие на местни, регионални и национални платформи за насърчаване на 
заетостта (ПНЗ) на безработните младежи в отделните страни, участващи в проекта въз 
основа на горните анализи; 

� Подготовка на инструментариум от политически мерки за прилагане на местни, 

регионални и национални платформи за насърчаването на заетостта на безработните младежи 

в страните от Южна Европа. 
В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Враца 2011 – 2015 г. продължава дейността на социалните услуги „Звено „Майка и 

бебе”, „Център за обществена падкрепа” (ЦОП) и „Наблюдавано жилище”, Дом за стари хора 
„Зора” и „Дом за младежи с увреждания” (ДМУ) – с. Три кладенци, при запазване на същия 

капацитет. Поради изтичане срока на договора с НЦСР – София за предоставяне на услугата 
„Център за обществена подкрепа” на 13.02.2012 г. и поради множеството сигнали, жалби от 
граждани, ползватели на услугата и персонал, от 14.02.2012 г. доставчик на услугата е 
Община Враца. Сформиран е екип от специалисти с цел предоставяне на качествена помощ 

на деца, лица и семейства.  
С решение на Общински съвет от 20.02.2012 г. в бюджета на Община Враца бяха 

отпуснати 48 500 лв. за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” – 

общинска дейност, с цел осигуряване устойчивост на проект, реализиран от СНЦ „Опора БГ” 

и в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. 
Социалната услуга предоставя помощ и подкрепа на лица в неравностойно положение от 
уязвими рискови групи и общности с капацитет 25 места. 

Отправено е предложение до МТСП за преобразуване на услугата „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” в делегирана дейност след 31.12.2012г., но поради недостиг на 
средства, предложението не беше прието. Община Враца няма финансовата възможност за 
продължаване на дейността като общинска услуга. Областна администрация - гр. Враца, като 

страна по Договора за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна 
държавна собственост е уведомена с писмо и същият ще бъде прекратен, считано от 
01.01.2013г. Подготвят се заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на всички 

служители в ЦСРИ- гр. Враца. 
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Община Враца е ангажирана и в изпълнението на проект „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. 

Резидентните услуги ще се осъществяват в три Центъра за настаняване от семеен тип и едно 

Защитено жилище. Началото на строителството бе дадено през ноември 2012 г., а обща 
стойност на проекта е 2 464 000 лева. 

През 2012 г. се изготви проект „Живот в общността” по ОП „РЧР”, който включва 
разкриване на 1 бр. Защитено жилище (ЗЖ) за лица с психични разстройства с капацитет 10 

бр. потребители и 1 бр. Дневен център (ДЦ) за лица с психични разстройства, умствена 
изостаналост и физически увреждания с капацитет 10 потребители. Очаква се проекта да 
стартира към средата на 2013 година. Ще бъде обучен и назначен персонал, описан в 

Методика за работа на двете социални услуги, утвърдена със Заповед на Изпълнителния 

Директор на АСП: мед. специалисти, психиатър, психолози, специалисти по терапевтични 

дейности (трудотерапевт, арготерапевт, арттерапевт).; 
Започна изпълнението на проект "Съхраняване и развитие на културните традиции - 

фактор за превенция на социалното изключване при младите хора". Проектът е финансиран 

от центъра за развитие на човешките ресурси, програма „Учене през целия живот” и дейност 
„Регионални партнъорства – Коменски”.  Партнъор е община Куусалу (Естония), 

Координатор РИО гр. Враца и НУ "Св. Софроний Врачански",  ОУ "Васил Левски"  и Център 

за работа с деца. 
Целите са насочени към развитие и обмен на добри практики за превенция на 

социалното изключване при учениците от най-ранна възраст чрез съхраняване и развитие на 
културните традиции и са в релевантност на целите на образователните политики на 
партньорските региони и тези, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, 
преди всичко в Стратегията „Европа 2020“, както и в документите на ООН в областта на 
образованието. Стартът на проекта бе даден през октомври 2011 година и ще продължи до 

юли 2013 година. 
Тематиката води към утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и 

активното гражданско участие; засилване на европейското измерение на училищното 

образование и разгръщане на творчеството и иновациите; насърчаване придобиването  на 
универсални ключови социални и граждански умения,  компепентности за културно съзнание 
и изява; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на ползвателите. 

Атрактивните и иновативни дейности /Woorkblok, работни обмени, извънкласни  и 

училищни практики, учебни сесии, семинар, конференция, информационни кампании/, са 
съобразени със социалните позиции и служебните отговорности на ползвателите и 

предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на принципите за доброволност и 

превенция от дискриминация и осигуряват устойчивост на резултатите. 
Универсален подход е модулното участие на ползвателите в дейностите, което 

осигурява възможност за  пълноценно изпълняване на служебните задължения и 

своевременно прилагане придобитите европейски знания и опит за подобряване на 
образованието в партньорските  региони. 

Проектът на Община Враца с наименование „СТИМУЛ – Социални, трайно 

интегрирани, местни услуги за личността”  e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване 
на Общностен център за деца и семейства, като форма за интегрирано предлагане на 
социални, здравни, консултативни и образователни услуги. В центъра ще се предоставят 
всички консултативни  и подкрепящи услуги, ще се изградят кабинети за здравна 
консултация, център за ранна интервенция на уврежданията, зали за консултиране на 
родителите и игра на децата от целевите групи.Общностният център ще бъде изграден в  

сградата на закритото НУ „П.Р.Славейков”. Предвижда се и изграждане на асансьор за 
улесняване достъпа. Интегрираните услуги и дейностите, които ще се реализират на 
територията на Общностния център и в детските заведения са както следва: 
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Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители 

Услуга 1: Формиране и развитие на родителски умения 

Дейност 1.1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители 

Дейност 1.2. Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст 
от 0 до 3 г. 

Дейност 1.3. Групи за родители и бъдещи родители 

Дейност 1.4. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г. 
Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна 

интервенция на уврежданията 
Дейност 2.1. Специализирано обучение за лекари (семинари или индивидуално) 

относно уведомяването и консултирането на родителите за увреждането на тяхното дете 
Дейност 2.2. Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците 
Дейност 2.3. Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията 
Дейност 2.4. Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата 
Услуга 3. Семейно консултиране и подкрепа 
Дейност 3.1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиране 
Дейност 3.2. Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно 

грижа за своите деца 
Услуга 4. Здравна консултация за деца 
Дейност 4.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното 

развитие на бебетата и децата 
Услуга 5.Намаляване на таксата за детска ясла (пълно или частично) 

Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители 

Услуга 6. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове 
Дейност 6.1. Работа с деца, интегрирани в детски градини 

Дейност 6.2.Работа с родителите на децата 
Дейност 6.3. Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване 

на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина 
Дейност 6.4. Съвместна работа с всички родители 

Дейност 6.5. Транспорт 
Дейност 6.6. Намаляване на таксата за детска градина (пълно или частично) 

Услуга 7. Мониторинг на готовността за обучение 
Дейност 7.1. Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко 

в началото и в края на всяка година в детска градина 
Услуга 8. Семейно консултиране и подкрепа 
Дейност 8.1. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. 
Дейност 8.2. Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) 

Дейност 8.3. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда 
Услуга 9. Здравна консултация за деца 
Дейност 9.1. Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното 

развитие на децата 
Услуга 10. Допълнителна подготовка за равен старт в училище 
Дейност 10.1. Създаване на летни групи/училища 
Услуга 11. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 

Дейност 11.1. Оценка на нуждите на децата от подкрепа 
Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но 

и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на 
добра семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна 
подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно 

възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и 
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т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. 
Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, 
а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за 
превенция на здравните рискове. 

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини 

и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 

7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните 
семейства.  За да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, 

които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогната интеграцията на 
децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да 
посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта. 

Очакванията на Община Враца в двегодишния период на реализиране на проекта и 10 

години след приключването му са свързани с утвърждаване устойчив модел на социална 
местна политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 

години и техните семейства на територията на цялата община. Проектът се изпълнява от най 

2011 г. и ще завърши през 2013 г. 
През месец април беше изготвен и приет с Решение №149/24.04.2012 г. от Общински 

съвет - Враца Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013 г. 
Общинското предприятие „Социални дейности” е с широк диапазон на услуги за 

гражданите. Домашният социален патронаж обслужва възрастни и самотни хора от града, 
кварталите Бистрец и Кулата, и от селата Нефела, Згориград, Тишевица, Вировско, Горно 

Пещене, Чирен, Девене и Три кладенци. Най-търсена е доставката на храна по домовете - 

среднодневно за 343 потребители. Постепенно се налагат и нови услуги, които се 
осъществяват в жилищата на потребителите - почистване на дома, закупуване на продукти от 
първа необходимост, разплащане на консумативи към монополистите, поддържане на 
личната хигиена и др. 

Над 370 среднодневно са ползвателите на диетична храна, приготвяна в 

предприятието. В периодите януари - април и октомври - декември в столовете на 
предприятието на ул. „Стоян Заимов” и „Екзарх Йосиф” отварят врати социални трапезарии. 

В тях топъл обяд получават 98 социално слаби жители на Враца.  
Предприятието осигурява обяд на ученици от училищата в града и от селата Паволче, 

Девене, Тишевица и Баница – среднодневно за 1105 деца, на Центъра за кожно-венерически 

заболявания и Комплексния онкологичен център – средно дневно за 108 болни и 19 души 

персонал. 

 В клубовете на пенсионера се осигуряват подкрепителни напитки -  чай, кафе, 
безалкохолни напитки на минимални цени. Осигурени са средства за съвместни мероприятия 

с клубове на инвалида от  област  Пазарджик, участие  в Шестия републикански многожанров 

фестивал на хората с увреждания в гр. Перник, във фолклорен фестивал в София. Текущо се 
изплащат всички разходи за ток, вода и топлоснабдяване. Осигуряват се дърва за огрев в 

клубовете в Паволче, Челопек, Девене, Три кладенци, Върбица, Голямо Пещене. 
Вложените усилия от страна на ръководството за подобряване на финансовото 

състояние не доведоха до съществен резултат – приходите на предприятието през годината 
бяха 936 200 лв., което е с близо 70 000 лева повече в сравнение с предходната година. 
Разходите за 2012 г. обаче са 1 384 706 лв.   

Решаването на жилищните проблеми на врачани са неизменна част от социалната 
политика на Община Враца. През тази година всичките близо 1000 жилища, които са 
общинска собственост, бяха въведени в единна информационно-управленска система. 
Регистърът съдържа информация за вида на жилището, неговия наемател, на какво основание 
е нает имота и плащат ли се редовно консумативите и наемите за него. Това прави по-добър 

контрола върху използването на общинския жилищен фонд и предоставянето му на 
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гражданите. През изминалата година от наеми на общински жилища са събрани 271 584 лева, 
което е 95 % от очакваните приходи. Продадени са 13 жилища от общинския фонд на обща 
стойност 256 870 лева. През периода 75 жилища са освободени от некоректни наематели и в 

повечето от тях вече са настанени нови семейства, картотекирани по реда на НУРУРОЖ. 

Желаещи да получат общинско жилище, които са се картотекирали, са 533 семейства, като 

само през 2012 г. този списък е допълнен с нови 58 домакинства.  
През 2012 г. бяха съборени 11 бараки, намиращи се на ул. „Райна Княгиня” и къща на 

ул. „Иван Ангелов”. Тези жилища не отговаряха на изискванията за безопасност на 
живеещите в тях. Настанените там граждани бяха преместени в други общински жилища. 

През отчетния период с Решение №553 на Общински съвет – Враца са разкрити 2 нови 

пенсионерски клуба в с. Три Кладенци и с. Оходен – Община Враца, с цел преодоляване на 
социалната изолация на възрастните и стари хора. 

Цел 3: Развитие на културно и историческото наследство с цел насърчаване на 
предприемачеството 

М 1: Подобряване на материално – техническата база в културните и духовни 

институции на територията на общината – театри, музеи, читалища, галерии, църкви и 

джамии. 

М 2: Подпомагане дейността и творчеството на местни дейци на културата, фолклорни 

и класически танцови и музикални състави, училищно творчество. Подпомагане 
организацията и провеждането на традиционни местни тържества и фестивали и участие в 

национални и международни такива.   
В културния календар на Община Враца за 2012 година бяха включени над 100 

събития - изложби, чествания на национални, регионални и местни празници и бележити 

дати, конкурси, фестивали, различни годишнини, литературни четения и концерти.    За 
осъществяването им от бюджета бяха отпуснати 275 705 лева, което е с близо 60 000 лева 
повече в сравнение с предходната година. 

Враца е и град на престижни фестивали. За седми пореден път Враца бе домакин на 
Международния фолклорен  фестивал  “Врачанска  пролет”. В него  взеха участие 22 

танцови и певчески  състави от Македония, Румъния, Сърбия, Украйна и  България. За трите 
дни на фестивала бяха изнесени 6  концерта и бе направено едно дефиле.  

В тринадесетия празник на старата градска песен „Мара Врачанка” тази година се 
включиха над 60 групи от 35 населени места. Над 500 участника се изявиха на сцената на 
Градската концертна зала във Враца. Празникът се утвърждава като един от най-успешните 
подобни празници в страната. 

Нетрадиционно бяха отбелязвани през тази година официалните празници 6 септември 

и 22 септември - чрез шествия и кратка историческа възстановка на Деня на независимостта. 
Инициативите целяха да предизвикат интереса на повече врачани и да привлекат младите към 

тези бележити дати от родната история. 

Танцов състав „Хемус” към Община Враца взе участие в голяма част от празничните 
концерти и осъществи две успешни турнета - в Македония, побратимения град Кичево, и  в 

Сърбия. 

Община Враца частично финансира и VI-тия Национален конкурс за млади 

изпълнители “Дико Илиев”, провеждан от СОУ  “Отец Паисий” Враца. 
Изключително добре се прие и концерта на танцов ансамбъл „Владикавказкие алани” 

от побратимения град  Владикавказ, Северна Осетия.   

В откриването на емблематичните за града  “Ботеви дни”  за първи път взе участие 
Националната гвардейска част. В календара на тържествата, които през мандата на 
президента Росен Плевнелиев ще се провеждат под негов патронаж, намериха място 

традиционните изяви – Национална художествена изложба “Земята на Ботев”, национални 

литературни конкурси и четения, концерти и възстановки. В програмата - основна и 
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съпътстваща, бяха включени 38 изяви. С особен интерес  се посрещна и артистичната 
работилница „Моето цвете за Христо Ботев”, осъществена от  творчески колектив от млади 

художници, организирана и финансово обезпечена от Община Враца. През тази година, след 

повече от петнадесетгодишно прекъсване, в календара на второюнските тържества, бе 
възстановено литературното четене на български поетеси. Сред новите инициативи бе и 

подреждането на камерната изложба, представила старопечатна книжнина от фонда на 
Регионалния исторически музей във фоайето на сградата на общинската администрация, 

където ценните издания можеха да бъдат видяни от повече хора. В изложбата бе представена 
първата новобългарска печатна книга „Кириакодромион сиреч Неделник” от 1806 г. на 
Софроний Врачански, както и издания на Райно Попович, Йоаким Груев, Георги Стойков 

Раковски и други. За първи път на 2 юни на връх „Околчица” бе направена дневна заря. Два 
от концертите от програмата на Ботеви дни тази година за първи път бяха проведени в жк 

„Дъбника” - на Танцов състав „Хемус” при Община Враца и на Духов оркестър при НЧ 

„Развитие”.  

През годината бяха заделени средства и за опазването на паметниците, паметните 
знаци, мемориалните кътове и кътовете за отдих по Ботевия път, в частта му, която преминава 
през община Враца. Тези дейности се извършват от МК „Ботев път”, финансиран изцяло от 
общинския бюджет. Продължена бе и добрата традиция на „Уроците по родолюбие”, които се 
провеждат в къщата-музей „Баба Илийца” в с. Челопек. Тази година в тях се включиха 
ученици от всички училища в региона. На младите жители от общината бе представена 
информация както за ботевата чета, така също за местни обичаи и традиции. 

В рамките на Програмата за патриотично възпитание на младите хора се 
осъществиха и две кампании. Започна инициативата за почистване на войнишките паметници 

и пространствата около тях, посветена на 100-годишнината от Балканската война. Обхванати 

бяха всички населени места в общината. В края на изминалата година стартира и събирането 

на дарения от книги на българските класици и музикална литература за българчетата от 
Музикалния колеж в с. Твърдица, Република Молдова. Кампанията се радва на огромен 

интерес и към нея вече се присъединиха родолюбиви българи от различни градове на 
страната. 

През 2012 г. от общинския бюджет бяха заделени 20 000 лева, с които бяха 
подпомогнати археологически разкопки, извършвани от екипи от Регионалния исторически 

музей. През юли и август продължиха археологическите проучвания на раннонеолитното 

селище Оходен-Валога, ръководени от Георги Ганецовски. Открита бе втора наколна 
структура с площ над 100 кв.м., разположена в симетрия спрямо аналогична глинобитна 
структура, разчистена през 2008 година. Особен интерес предизвика откриването на твърде 
редкия за епохата нефритен амулет, представящ стилизирана фигура на „Раждащата жена”.  

От юли до септември бе направено археологическото проучване в местността Градище, край 

прохода Вратцата. Под апсидата на ранновизантийската църква, екипът на археолозите Н. 

Торбов и А. Петрова откри няколко гроба от некропол, който е функционирал през ІV – V 

век, преди построяването на християнския храм. 

На 3 март отново отвори врати за посетители туристическият обект Кулата на 
Куртпашови. В нея е обособен музеен бутик за  продажбата на сувенири и рекламни 

материали, а два от етажите се използват за изложби. Отварянето за туристи на 
емблематичната за Враца сграда стана след ремонт, който се извърши и с финансовата помощ 

на Община Враца. 
В края на септември в голямата зала на Художествената галерия „Иван Фунев” при 

РИМ се откри VІІІ Национален ученически пленер по графика и живопис „Врачанска есен 

2012”, организиран от СОУ „Отец Паисий” и със съдействието на Община Враца. 
Два професионални културни  института работят във Враца – Драматично-куклен 

театър и Симфониета „Враца”. И през отминалата година Общината подписа с 
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Министерството на културата договори за дофинансирането им. През 2012 г. и за двете 

институции дофинансирането бе увеличено с по 10 000 лева. Драматично-кукленият театър 

получи от общинския бюджет 90 000 лева, а симфониетата – 80 000 лева. За провеждането на 
Националния фестивал на малките театрални форми Община Враца допълнително финансира 
театъра с 20 000 лева от бюджета си. 

През месеците октомври и ноември, с финансовата подкрепа на Община Враца, се 
проведе ХХVII Младежки музикален форум. В него взеха участие солисти от България, 

Япония, САЩ, Австралия и Ирландия.  

В читалищата се работи за възстановяване и запазване на местните традиции и 

фолклор, както и за привличане на младите хора. В периода  февруари - март и първата 
половина на април се проведоха местните празници в читалищата, а на 22 април - 

Общинският пролетен празник в с. Мраморен. Участие в него взеха над 450 самодейци.   

Във връзка с възможностите за допълнително финансиране на читалищата от бюджета 
на Община Враца бе подготвена докладна и Програма за развитие на  читалищните дейности 

през 2012 година. След приемането й от ОбС Враца, на читалищата бе отпуснато 

допълнително финансиране от 37 000 лв. 

През 2012 година осем читалищни секретар-библиотекари бяха включени в обучение 
/с получени ваучери на стойност – 1125 лв./ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – „Аз мога повече” за придобиване на професионална квалификация по специалност 
„Библиотекознание”.  През 2012 година  се проведе и надграждащо обучение за 
библиотекарите от селата Чирен, Враца, Паволче, Згориград, Три кладенци, Баница и 

Мраморен, спечелили проект по „Глобални библиотеки”.  

През юли и август във всички читалища на Община Враца бе организирана лятната 
работа с децата от населените места в региона. Над 30 бяха изявите - летни читални, конкурси 

за рисунка, карнавали, забавни игри, курсове по народни танци, надпреварата „Млад готвач”, 

работа с компютри - изготвяне на презентации, компютърна графика и обучения, които бяха 
предложени на децата.  

В читалищата на община Враца се отбелязват и традиционните празници от обредния 
календар на българина – Бабин ден, Трифон Зарезан, Лазаровден, Цветница, Еньовден. 

Самодейните колективи взеха участие и в фолклорни танцови и певчески фестивали и 

празници в различни села и градове в страната. 
Всички читалища от Община Враца участваха с проекти пред Министерство на 

културата за допълваща субсидия за закупуване на книги по програма „Българските 
библиотеки - съвременни центрове за четени и информираност” . Финансиране беше 
спечелено от три читалища- НЧ „Развитие” Враца - 1609 лв., НЧ „ Селска пробуда” с. Горно 

Пещене и НЧ „Просвета” с. Вировско - по 800 лв. Очакват се резултатите от Министерство на 
културата за допълваща субсидия за ремонти и художествено-творческа дейност за читалища. 

През месец ноември се проведе и четвъртият традиционен празник „Между добри 

съседи” между четирите села Паволче, Челопек, Згориград и с домакинство на с. Косталево. 

Остарялата материална база на читалищата се нуждае от ремонт и модернизация, с 
което ще се подобри и цялостната им дейност. 

Община Враца оказва методическа помощ и съдействие на общинските културни 

институти – Регионалната библиотека „Христо Ботев” и Регионалният исторически музей. 

Десетки са съвместните изяви, които до голяма степен определят културния облик на града. 
Освен дофинасирането за дейността на библиотеката и музея, от общинския бюджет през тази 

година бяха отпуснати средства за ремонти в двете културни институции. Направен бе ремонт 
на покривите на две от къщите в Етнографско-възрожденския комплекс, където експозициите 
бяха застрашени от течащата в стаите дъждовна вода. За подмяната на част от каменните 
плочи и пренареждането на покривите бяха платени 10 000 лева. Поставена бе нова 
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хидроизолация на покрива на Регионалния исторически музей за 9 606 лв. В Регионалната 
библиотека „Христо Ботев” бе подменена част от дограмата, като ремонтът бе за 12 683 лв. 

П 4: Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на 

партньорства 

Цел 1: Подобряване на общинския управленски капацитет  
М 1: Повишаване на квалификацията 
М 2: Създаване на програмен и проектен капацитет  
За по-ефективната работа на общинската администрация разработихме проект 

„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца”, 

който вече  е в оценителна комисия. Проектът е насочен към подобряване на 
административното обслужване в Община Враца чрез провеждане на обучения на 
служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите в кметствата.  
Бюджетът на проекта е 85 000 лв., 100 % грант. Продължителността му е 24 месеца. 

През 2012 г. „Център за административно обслужване” преминава към удължено и 

непрекъснато работно време, с което се подобри обслужването на гражданите и бизнеса и се 
повиши ефективността в работата на администрацията. Обработени за годината преписки в 

деловодството са 32 035. Проведохме анкетно допитване до гражданите за работата на 
Центъра за административно обслужване, което обхвана 222-ма клиенти. Анализът на 
резултатите от   проучването доведе до набелязване на адекватни мерки, които ще направят 
услугите, предоставяни от Община Враца, по-качествени, по-бързи и по-търсени от 
гражданите. Констатирана е висока степен на удовлетвореност от качеството на 
предоставяните административни услуги и отношението на служителите към гражданите. 
Високо е оценена и компетентността на служителите в Центъра за административно 

обслужване. Над 95 % от анкетираните са изразили задоволство от сроковете за изпълнение 
на услугите. 

Със стартирането на дейностите по изпълнение на проект „Община Враца – 

Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)” ще се направи оценка на 
адекватността на административната структура в съответствие с решаваните от общината 
задачи и ще се въведат нови вътрешни правила на работа, свързани с унификация на 
административните процедури и образците на документи. 

В Общината са създадени условия за съвместимост на информационните системи в 

държавната администрация чрез използване на „Акстър Комуникатор“ - модул за отдалечена 
комуникация с Областна админинистрация – Враца. Така се подобрява и синхронизира 
дейността на двете администрации, отпада необходимостта от използване на хартиен носител 

и външни куриери и се намаляват разходите за консумативи. 

Внедрен е електронен документооборот на входящата кореспонденция – сканиране на 
по-голямата част от входящите документи, което води до съкращаване на времето за 
обработка на административни преписки и по-голям контрол на ефективността в работата на 
администрацията. 

Стартира отдалечено работно място с модул „Акстър Каса“ за общински вземания 
(наеми от общински жилища), което води до подобряване събираемостта на вземанията и по-

добър контрол на приходите. 
Съкратено е времето за обслужване на задължените лица в „Местни данъци и такси” 

при повишена данъчна култура. В паричния салон от 1 октомври 2012 г. се приемат картови 

плащания чрез инсталирано терминално устройство (ПОС), без такси към банките, с цел 

улеснение на данъкоплатците при касовите плащания, намаляване на банковите преводи към 

местния бюджет при елиминиране на банкови такси за преводи. 

Община Враца стартира през второто полугодие, електронна услуга, с възможност за 
проверка и предоставяне на информация относно   електронното досие на гражданите и 

фирмите по отношение на местни данъци и такси.  
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 За клиентите на ДСК Банк има създадена техническа организация и техническо 

обезпечение за обслужване на задължените лица – собственици на недвижими имоти на 
територията на общината чрез директен дебит от разплащателните им сметки на годишните 
задължения за данъци и такси.   

Община Враца изпълнява проект по програма INTERREG IVC „SUGAR Регионални и 

местни политики за устойчиви добри  логистични градски практики”  в партньорство с 16 

европейски организации от 9 страни членки на ЕС. Стойността на проекта е 296 хил.лв., от 
които размера на гранта е 252 хил.лв. Изпълнението започна от 2009 г. и завърши февруари 

2012 г. 
SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и необходим опит за подкрепа на 

обществената административна политика в развитието на градската логистика. Проектът 
предоставя платформа за обмяна на обединени добри практики и също така и диалог в 

механизма на управление на тези практики. Проекта е подготвен през 2007 г., сключен 

договор за финансиране в края на 2008 г. и се изпълнява от м. януари 2009 г. Той е на 
стойност 252 хил.лв. По проекта се разработиха документи, които ще допринесат за 
прилагане на европейската политика в областта на екологичния транспорт и устойчиво 

развитие на регионите.  
Благодарение на участието си в проекта "SUGAR - Регионални и местни политики за 

устойчиви добри градски логистични практики", Община Враца разработи „Стратегия за 
транспорта”, SWOT анализ - изготви оценка за състоянието на паркирането в Централна 
градска част - изводи и препоръки и събра информация за действащата в момента 
организация на движението – вертикална сигнализация и анализ; "План за действие за 
градската логистика на Враца", който ще подобри ефикасността и ефективността на 
регионалната и местната транспортна политика. Той ще спомогне за намаляването на 
интензивността на трафика, задръстванията, вредните емисии и замърсяването. Това ще 
превърне град Враца в устойчив, модерен европейски град.  

Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община 
Враца, ТПП-Враца 

През годината започна изпълнението на проекта по Програма „Интелигентна енергия” 

на ЕК, с водещ партньор Община Виченца от Италия. В проекта участват 15 партньора от 7 

страни (Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Хърватия и България). Проектът има за 
цел развитие на "отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свъзващ 

социалните и икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна 
ефективност; разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и 

политиците от партньорските и близки общини и трети страни, като производители и 

търговски асоциации; Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви 

енергийни планове отворени за близките общини и трети страни; да определи инструменти за 
наблюдение и физическа и икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и 

мерки преди края на проекта в различни области на действие; Разпространяване на 
резултатите от проекта в цяла Европа. Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години 

от подписването на договор за финансиране, което може да се очаква към май 2011 г. 
Основни постижения и резултати: 

7) Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните 
общности; 

8) Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите 
изгоди от мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 

9) ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, 
търговията и образованието; 

10) Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки 

партньор и ще бъдат диференцирани); 
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11) Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките 
общини и трети страни; 

12) Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 
 

Цел 2: Усъвършенстване и развитие на партньорството на управленските общински 

структури (кмет и неговия управленски екип и Общински съвет) 
М1: Изготвяне и приемане в Общинския съвет на "Стратегия за партньорството"  

Община Враца провежда активна политика на обмен на опит и добри практики за 
устойчиво социално-икономическо и културно развитие с градовете, с които има подписани 

споразумения за сътрудничество и побратимяване: 
• гр. Суми/Украйна/ 
• гр. Крайова /Румъния/ 

• гр. Бор /Република Сърбия/ 

• гр. Вилньов-льо-Роа /Франция/  

• гр. Кобрин /Република Беларус/ 
• гр. Кичево /Македония/ 

• гр. Серпухов /Руска Федерация/ 

 

Всяка година, на 1 юни, празника на града се провеждат срещи с делегации от 
побратимените градове. Прави се отчет на изпълнението на Споразуменията за 
сътрудничество. 

В контекста на модерните концепции за децентрализация на международните 
отношения, особено в рамките на ЕС, развихме полезно международно сътрудничество. 

Акцентът се постави върху ефективното реализиране на сключените договори с градове-
побратими, както и в търсенето на нови партньорства. През месец юни 2012 г. по време на 
официално посещение в гр. Владикавказ, Република Северна Осетия – Алания, бе подписано 

споразумение за партньорство между двата града. През ноември делегация от Владикавказ, 
водена от зам.-кмета Светлана Есиева, гостува във Враца. 

Международните проекти ни позволяват в условията на партньорство със страни от ЕС 

да представим Враца в Европа, да участваме във формирането и изготвянето на политики, да 
изучаваме добрите практики в страните-партньори. 

С проект „MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и 

инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна 
Европа” ще се подобри капацитета на публичните администрации за предвиждане и 

стратегическо управление на последиците от текущите демографски промени и на 
миграцията. Водещ партньор по проекта е Регион Емилия - Романя (Италия). Консорциумът за 
управление и изпълнение на проекта е съставен от 21 партньора от 10 държави,  от България - 
Институт за изследване на обществата и знанията към БАН, Министерство на труда и 

социалната политика и Община Враца. 
М2: Създаване на Консултативен съвет за координация и развитие на партньорството 

на Общината с институциите. 
Участваме в заседанията на Областния съвет за сътрудничество по Закона за 

насърчаване на заетостта, на който се обсъждат мерки, свързани със заетостта и се оказва 
съдействие на фирмите при наемане на допълнителна и по-квалифицирана работна ръка. 

Организираме работата на Консултативен съвет по туризъм в Община Враца, който 

изпълнява своя Правилник и програма за работа и одобрява  представянията на общината на 
туристически изложения. 

Създадената „Общинска комисия по категоризация” извърши значителна по обем 

работа, свързана с разглеждане на документите за категоризиране, прекатегоризиране и нова 
регистрация.  
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С Решение на Общински съвет №150/24.04.2012 г. бе утвърден Обществен съвет за 
съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване 
на обществен контрол върху тяхното осъществяване. През отчетния период е проведено едно 

заседание. 
В изпълнение на Закона за закрила на детето, в Община Враца беше сформирана 

Комисия за детето, която е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца 
на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на месната политика по 

закрила на детето. В изпълнение на основните си задължения през отчетния период 

Комисията е утвърдила 5 приемни родители, в които са настанени деца от специализирани 

институции. Предстои изготвяне и приемане на Общинска програма за детето 2013 г. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектите, по които се работеше в Общината, общинските структури и с партньорите 
през 2012 година са 35 на брой, разделении на 3 групи: одобрени и изпълнявани, 

разработвани и внесени за разглеждане, одобрени и не финансирани. Подробно описание е 
дадено в Приложение 1 и Приложение 2. Една част от проектите се изпълняват в 

продължение на няколко години. Проектите, започнати в предходни години са 13 бр., на 
стойност около 155 млн.лв.  

Завършените проекти на Общината и общинските структури, които бяха с осигурено 

финансиране по национални и оперативни програми са 7 на бр., а привлечените средства са в 

размер на 2,8 млн.лв. Стойността на гранта е 2,4 млн.лв. Проектите са за изграждане на 
инсталация за сепариране на регионалното депо за ТБО, проектите към ПУДООС - „Обичам 

природата и аз участвам”, Обществена трапезария, Добри практики за устойчива градска 
логистика (SUGAR), Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Н. Войводов”, 

Вертикална планировла около православен храм „Св.Мина”. Това са проекти, които бяха 
подготвени и изпълнени в рамките на годината и 2 бр. завършени преходни.  

През тази година продължи и завърши работата по партньорския проект на общината с 
ПП „Врачански балкан”. Общата стойност на проекта е около 0,5 млн.лв. Той е за изграждане, 
обзавеждане и оборудването на Многофункционален център за ключови природозащитни 

дейности „Горски дом”.  

Преходните, които се изпълняват от миналите години са 13 на брой, на стойност около 

155 млн.лв. Най-големият е със сключен договор за финансиране (136 млн.лв.), по ОП „ОС”, 

за изграждане на нова канализация в два от жилищните квартали (Бистрец и Кулата) и по 

улици, по които до момента няма такава (Подбалканска и др.), пълно обновяване на градската 
пречиствателна станция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, 
включително и на захранващия водопровод от яз. Среченска бара. Тов са проектите за 
„Превенция на риска от наводнения”, Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – 

Европа 2007-2013 г.” - CONURBANT, СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни 

услуги за личността, Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Областен 

информационен център, Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм 

без сезони, Устойчива градска мобилност, Подкрепа за достоен живот, Политиките като 

инструмент за стратегическо планиране. 
През 2012 г. са подписани още 2 бр. договори на обща стойност 9 млн.лв. Това са 

проектите за: Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен 

център Враца ЕООД, ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи.  

През 2012 г. бяха подготвени, одобрени и подписани нови договори/споразумения/ 

решения (това зависи от съответната програма) – 11 бр., обща стойност 5,3 млн.лв. Това са 
проектите: Нов избор – развитие и реализация, схема „Развитие” по ОП”РЧР”, Враца – врата 
към древността, Топлоизолация и фасади на ОДЗ „Брезичка”, ЕФЕА – Ефективна, 
Функционална, Ефикасна Администрация по ОП”АК”, Социални услуги в домашна среда, 
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оптимизиране на училищната мрежа, Обичам природата и аз участвам, Външно саниране на 
училищен корпус на СОУ „Н. Войводов”, Вертикална планировла около православен храм 

„Св.Мина”. 

Внесените за разглеждане проекти през 2012, които до края на годинара не са 
разгледани, в съответните институции, са 8 на брой, на обща стойност около 6,3 млн.лв. От 
тях 3 към програми на Европейската комисия, 1 по ОП”АК”, 1 по ОП”РЧР” и 1 по ОП”РР” и 2 

по „Красива България”.  

През 2012 г. станаха известни резултатите от оценката на 7 проектни предложения, 
които не са одобрени, като 2 от тях са изготвени през 2011 г.  

По-подробна информация за проектите по национални и европейски програми, за 2012 

г. е дадена в Приложение 2. „2012. Проектите на Община Враца. Отчет по европейски и 

национални програми”. В Приложение 2 са дадени всички проекти, по които се работи през 
2012 г., но се отчитат само реално направените разплащания по тях.  

Проектите, отчетени по приоритетни направления в ОПР са на стойност около 21 

млн.лв., kато осигурените от общинския бюджет са 2,3 млн.лв. (11 %), от републиканския 1,8 

млн.лв. (9 %) и около 2,9 млн.лв. (13%) от търговски дружества (това е проекта за 
газификация на град Враца, който се оценява на около 20 млн.евро и се изпълнява в периода 
2009-2013 г.; парк в с. Бели извор, изграден от Холсим). Средствата, осугурени от други 

източници (национални и европейски програми) са в размер на 14,4 млн.лв. (67 %) от общо 

усвоените през 2012 г. (21 млн.лв.). Посочени са в Приложение 1 за всеки проект поотделно и 

включват оперативните програми, ПУДООС, Красива България и др. 

Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за 
развитие през 2012 г. възлизат на 21,40 млн.лв. (фиг.1 и 2), разпределени по източници на 
финансиране, както следва:  

� От републиканския бюджет  - 1,8 хил.лв. или 9 %; 

� От общинския бюджет – 2,3 млн. лв. или 11 %; 

� Национални и европейски програми – 14,4 млн. лв. или 67 %. 

� Други източници на финансиране – 2,9 млн. лв. или 13 %; 

 

Както се вижда, повече от 80 % от финансовия ресурс е осигурен чрез външно 

финансиране – национални и европейски програми и търговски дружества. 
Разпределението на средствата по приоритетите е показано на фиг.3 и 4. Най-много 

средства са вложении за изпълнение на мерките по П1 „Развитие и модернизация на 
базисната инфраструктура” – 57 % (12 млн.лв.). По П2 „Повишаване 
конкурентноспособността на  общинската икономика” са вложени 21 % (4,4 млн.лв.). По П3 

„Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и областта” – 

21 % (4,6 млн.лв.). По П4 „Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и 

развитие на партньорства” – 1,1 % (241 хил.лв.).  

Привлечените средства с проекти през 2012 г. са в размер на 17 млн.лв. и са с около 2 

млн.лв. по-малко от предходната. Усвоените средства през 2012 г. са по-малко от 
действителния размер на привлечения с проекти финансов ресурс (фиг.6), което се дължи на 
това, че повечето инвестиционни проекти се изпълняват в рамките на няколко години. Двата 
най-големи проекта за рехабилитация на ВиК мрежата и газификацията на града стартираха 
през 2009 г., но ще се изпълняват до 2015 г. и 2013 г. съответно. На фиг.5 и 6. е показано 

разпределението на средствата според източника на финансиране. Както се вижда, 84 % от 
средствата са от външно финансиране. 
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Източници на финансиране на ОПР 2009 

Републикански бюджет

6%

Общински бюджет

21%

Национални и 

европейски програми

46%

Други

27%

Обща стойност - 19 млн.лв.

Проекта за 

газификация на 

гр. Враца

 
 

 

 

 

Източници на финансиране на ОПР 2010 г.

Републикански бюджет

8%

Общински бюджет

13%

Национални и 

европейски програми

18%

Други

61%

Обща стойност - 16 млн.лв.

Проекта за 

газификация на 

гр. Враца

 
 

Фиг.1. Източници на финансиране – 2009 – 2010 г. 
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Източници на финансиране на ОПР - 2011

Републикански 

бюджет

33%

Общински бюджет

12%

Национални и 

европейски 

програми

8%

Други

47%

Проекта за 

газификация на гр. 

Враца

Обща стойност - 21 млн.лв.

 
 

 

 

Източници на финансиране на ОПР - 2012

Национални и 

европейски 

програми

67%Републикански 

бюджет

9%

Общински бюджет

11%

Други

13%

Проекта за 

газификация на гр. 

Враца
Обща стойност - 21 млн.лв.

 
 

Фиг.2. Източници на финансиране – 2011 – 2012 г. 
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Финансови средства по Приоритети - 2009

П2: Повишаване 

конкурентноспособност

та на  общинската 

икономика

16%

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано развитие 

между селищата в 

общината и областта

12%

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

0,4%

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

72%

Обща стойност - 19 млн.лв.

 
 

 

 

Финансови средства по Приоритети - 2010

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

1%

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано развитие 

между селищата в 

общината и областта

10%

П2: Повишаване 

конкурентноспособност

та на  общинската 

икономика

8%

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

81%

Обща стойност - 16 млн.лв.

 
 

Фиг.3. Финансови средства по приоритети 2009 – 2010 г. 
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Финансови средства по приоритети на ОПР - 2011

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано развитие 

между селищата в 

общината и областта

7%

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

1%

П2: Повишаване 

конкурентноспособност

та на  общинската 

икономика

11%

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

81%

Обща стойност - 21 млн.лв.

 
 

 

Финансови средства по приоритети на ОПР - 2012

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано 

развитие между 

селищата в общината 

и областта

21%

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

1%

П2: Повишаване 

конкурентноспособнос

тта на  общинската 

икономика

21%

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

57%
Обща стойност - 21 млн.лв.

 
 

 

Фиг.4. Финансови средства по приоритети 2011 – 2012 г. 
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Привлечени средства с проекти (до 2009 г.) според източниците на 

финансиране

Други

21%

Национални и 

европейски програми

70%

Общински бюджет

8%

Републикански бюджет

0,5%

Обща стойност - 195 млн.лв. 

Срок за усвояване 2015 г

Включени са само проектите започнали и завършени през годината и с подписани ДБФП в 

същата година.

 
 

 

Привлечени средства с проекти според източниците на финансиране - 2010 г. 

Републикански бюджет

27%

Национални и 

европейски програми

29%
Други

0,3%

Общински бюджет

44%

Обща стойност - 4,8 млн.лв.

Включени са само проектите започнали и завършени през годината и с подписани ДБФП в 

същата година.

 
 

Фиг.5. Привлечени средства с проекти 2009 – 2010 г. 
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Привлечени средства с проекти според източниците на финансиране - 2011 г. 

Други

0%

Републикански бюджет

38% Общински бюджет

13%

Национални и 

европейски програми

49%

Обща стойност - 19 млн.лв.

Включени са само проектите започнали и завършени през годината и с подписани ДБФП в 

същата година.

 

 

 

Привлечени средства с проекти според източниците на финансиране - 2012 г. 

Други

2%

Национални и 

европейски 

програми

82%

Републикански 

бюджет

3%

Общински бюджет

13%

Включени са само проектите започнали и завършени през годината и с подписани ДБФП в 

същата година.

Обща стойност - 17 млн.лв.

 

 

Фиг.6. Привлечени средства с проекти 2011 – 2012 г. 
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Анализът и оценката на Програмата за реализация на общинския план за развитие за 
2012 година показва, че планираните политики по изпълнението му са ясно определени и 

последователни. Целите и приоритетите са конкретни и измерими и съвпадат с целите на 
Общинския план за развитие на община Враца. При осъществяване на оценката на 
показателите са спазени принципите на получаване на надеждна и обективна информация от 
Отчета на общинската адфминистрация 2012 г., Отчета за изпълнение на бюджета на 
общината през 2012 година, както и от справките за разчета за финансиране на капиталовите 
разходи за 2012 година. 

Основните показатели за наблюдение и оценка на плана за развитие на Община Враца, 
съгласно възприетите приоритети и мерки са: 

1. Брой изготвени проекти за привличане на средства от фондове на ЕС и от 
националните програми – 20; 

2. Привлечено външно финансирене с проекти – от 2009 г. - общо 195 млн.лв.; 

допълнително на база подписани договори през съответната година както следва: 2010 г. – 4,8 

млн.лв., 2011 г. – 21 млн.лв., 2012 г., - още 21 млн.лв. 

3. Завършени проекти през годината – 9 бр., на Община Враца и общинските 
структури; 

4. Общ размер на инвестициите, вложени от община Враца за изпълнение на 
програмата – 21 млн. лв.; 

5. Инвестиции в пътната мрежа (лв.); 

 

Основен ремонт тротоари 31,7 хил.лв.  

Основен ремонт улици в гр.Враца 460,4 хил.лв.  

Основен ремонт общински пътища 176 хил.лв. 

6.Брой ремонтирани обекти на образованието (27 бр.), здравеопазването (10 бр.), 

социалните грижи (18 бр.), културата (11 бр.), спорта и младежките дейности (3 бр.) – общо 

69 бр.; 

7.Инвестиции в обекти на образованието (0,5 млн.лв.) здравеопазването (1,9 млн.лв.) 

социалните грижи (0,9 млн.лв.), културата (249 хил.лв.), спорта и младежките дейности (28 

хил. лв.) – общо 3,6 млн.лв.; 

8.Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.) – 7,3 млн.лв.; 

9.Инвестиции в газоразпределителна мрежа (лв.) – 2,3 млн.лв. 

10. Инвестиции в РД за ТБО – обектите са започнати 2011 г. и са отчетени (изградена 
нова клетка 2.1 – 2,5 млн.лв.; Изградена инсталация за сепариране – 3,5 млн.лв.) 

11. Брой на създадените "онлайн" услуги – 4 бр., които функционират от 2007 г., има 
добавена нова - Община Враца стартира електронна услуга с възможност за проверка и 

предоставяне на информация относно  електронното досие на гражданите и фирмите по 

отношение на местни данъци и такси.  

12. Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия 
бизнес – 1 бр. Има два проекта в процес на реализация и два в оценителна комисия, но 

туристическите продукти още не са създадени. 

13. % на населението, включено в системата за събиране на отпадъци – 100 %; 

14. Брой нови социални услуги – продължава предлагането на разкритите услуги в 

предните години, като се увеличава броя на потребителите.  
a. През отчетния период Община Враца е предоставяла социални услуги на 659 

потребители:    

I. Дом за стари хора „ Зора”  - 50 места;  
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II. Дом за възрастни хора с умственна изостаналост (ДВХУИ) – с. Три кладенци, при 

запазване на същия капацитет – 41 места;  
III. Личен асистент - 97 потребители; преди това социален асистент и домашен 

помощник, предоставяни за първи път от Община Враца от 2008 г. по проект „За достоен 

живот”; преминала в личен асистент от 2010 г. по проект „Подкрепа за достоен живот”;  

IV. Обществена трапезария – 98 потребители, предоставя се от 2009 г.; 
V. Домашен социален патронаж – 320 потребители (преди 200 потребители, само във 

Враца, а след това и в селата); 
VI. Център за обществена подкрепа - капацитет 50 места;  

VII. Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” – с капацитет 60 места 
от 2011 г. (преди това с капацитет 50 места);  

VIII. Център за социална рехабилитация и интеграция - 20, закрита от 01.01.2013 г.; 
IX. Звено "Майка и бебе" – с капацитет 6 двойки (майка и бебе);  
X. Наблюдавано жилище – капацитет 4 места,  

XI. Със спечеления проект по схема "Помощ в дома" ще се обхванат още 60 

потребители, от тях  30 ще ползват услугите "Домашен помощник", 20 - "Социален асистент" 

и 10 - "Личен асистент". 

XII. На територията на общината се предоставят „Социални услуги в домашна среда” 

чрез Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” и чрез изпълнението на два 
проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

XIII. „Приемната грижа” е нова социална услуга в общността реализирана за първи път от 
Община Враца. На 08.12.2011г. подписахме Междуинституционално рамково  споразумение  
за партньорство за  изпълнение на проекта „И аз имам семейство”. Проектът цели подкрепа 
на процеса на деинституционализация на деца чрез създаване на  устойчив модел за развитие 
на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции  и на деца, в 

риск от изоставяне.  
XIV. За изграждане на „Център за домашни грижи” по Проект на БЧК, със Заповед на 

Кмета на Община Враца се отдава за безвъзмездно ползване имот, общинска собственост. 
XV. Разкрити са 2 нови пенсионерски клуба в с. Три Кладенци и с. Оходен – Община 

Враца, с цел преодоляване на социалната изолация на възрастните и стари хора, (с Решение 
№553 на Общински съвет – Враца);  

 

Мерки за осигуряване на информация и публичност  

 

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет 
пространството на сайта на: Община Враца – www.vratza.bg; Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството (Единна информационна система за управление на 
регионалното развитие – ЕИСУРР) - http://www.mrrb.government.bg/; Портал за обществени 

консултации към Министерски съвет – www.strategy.bg.  

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 

обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 
организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 
проекти на Община Враца. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на 
реализация на проектите. 

Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от 
одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския 

план приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за кандидастване с проектни 

предложения по оперативните програми и поемане на общински дълг във връзка с 
реализацията на проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова 
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помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с финансови ресурси до 

верифицирането на разходите и възстановяването им от Управляващите органи на 
оперативните програми. 

 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство  

 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-вече в 

областта на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален 

допустим партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие на социалните услуги, 

превенцията, младежките дейности и спорта, реализирането на мерки за опазване на околната 
среда, развитие на туризма и т.н. С цел постигане на заложените специфични цели Общината 
изпълняват редица проекти насочени към обмен на добри европейски практики и повишаване 
капацитета на организациите и администрацията съвместно общини и организации от ЕС, с 
НПО, централни и регионални държавни организации и институции. 

Забележка: Отчитат се само усвоените средства през 2012 г. 

Приложение 1: ПРОПР на Враца – 2012.Програма за реализация на Плана за развитие 
на Община Враца за 2012 г.  

Приложение 2: 2012. Проектите на Община Враца по национални и европейски 

програми. Отчет 
 



Приложение 1. 

 

 

ПРОПР на Враца – 2012 г.  
Програма за реализация на Плана за развитие на Община ВРАЦА за 2012 г. 

Програмата е изготвена на основание чл. 18
2
, ал. 2 и ал.3 от Закона за регионално развитие и е едногодишен оперативен документ за реализация 

на основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие, като са конкретизирани мерките за развитие, проектите за 
изпълнение на мерките, необходимите финансови ресурси и звената за изпълнение. 

(Използван е формата на „Индикативната финансова таблица в ОПР 2006-2013, за по-лесна проследимост) 
  

Необходи-
ми 

финансови 
ресурси по 
ОПР 2007-

2013 

Национално съ-финансиране 

хил. лв. 

N 
Приоритет/ 

Мярка 

Наименование на проекта 

 
Отговорник 

 

Хил. лв. 

 

Общо 

 

Реп. 
бюджет 

П/О 

Общ. 
Бюджет 

П/О 

Държ. 
търговски 

др-ва 

Друго 

безвъзмездно финансиране 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
П1, Ц1, М1 

Проект 1.2. 

Път Е-79 участък Ботевград - Мездра - уширяване и изграждане на допълнително платно, 31,5 км - проектиране ОП 
„Транспорт” 

166000 
* **    

2. 

П1, Ц1, М1 

Проект 1.4. 

Обходен път Е-79 -  втори етап. Изграждане на връзка между път II-15 Враца – Оряхово с Е-79 – проектиране 
(Строителство по мрежа TEN-T – Етап 1) 

ОП 
„Транспорт” 

УТПИОС3 

50000 

* **    

3. 1.5-1.22. Рехабилитация на общински пътища УТПИОС 176 1764 176 -   

4. Проект 1.5. Рехабилитация на път IV 10103/VRC 1028 - /Враца - Криводол/ - Кулата - Нефела с дължина 4,250 км УТПИОС 425 4,5 4,5 -   

5. 1.6. Рехабилитация на път IV 10106 /VRC1029 - /Враца - Криводол/ - Лиляче - /Враца - Борован/ с дължина 12,7 км УТПИОС 1016 - - -   

6. 1.7. 

Рехабилитация на път IV -10107 - /Враца - Криводол/ - Власатица -0 Бели Извор - /I-1/ с дължина 7,7 км  

Рехабилитация на път VRC 1030 /І - 1, Монтана – Враца/ - Бели извор – Власатица - /ІІІ – 101, Враца – Криводол/ 
с дължина 7,7 км5 

УТПИОС 655 - -    

                                                 
2
 Чл. 18. (1) При програмирането на регионалното развитие се отчитат инициативите на общините за устойчиво местно и регионално развитие. 

(2) Общинският съвет приема програма за реализация на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 

(3) С програмата по ал. 2 се конкретизират мерките за развитие, проектите за тяхното изпълнение и съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и дейностите за информация и 

публичност, контрола и оценката на изпълнението на програмата. 
3
 УТПИОС – Дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда” 

4
 Посочена е общата сума, която е включена за поддръжка на общинската пътна мрежа – текуща и зимна, със средства които се предоставят от МРРБ 

5
 В зелен цвят (на втори ред) е посочена новата номерация на пътищата, както и включените в нея отсечки. За някои от тях има различие между тези заложени в ОПР през 2006 г. 
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7. 1.8. 

Рехабилитация на път IV10109  -/Бели Извор - Власатица/ - Краводер - /Пудрия-Ботуня/ с дължина 4,4 км 

Рехабилитация на път VRC 2031 - /Бели извор - Власатица/ - граница общ. (Враца - Криводол) - Краводер/ с 
дължина 4,4 км 

УТПИОС 440 - -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 1.9. 
Рехабилитация на път IV10315 -/Върбешница - Враца/ - Косталево - с дължина 2,45 км 

Рехабилитация на път VRC 1033 /Враца - Върбешница/ - Косталево с дължина 2,45 км 
УТПИОС 245 35,4 35,4 -   

9. 1.10. 
Рехабилитация на път IV 11614 - /Горно Пещене - Враца/ - Веслец с дължина 4,44 км 

Рехабилитация на път VRC 2034 - /Горно Пещене - Враца/ - Веслец с дължина 4,44 км 
УТПИОС 444 12 12 -   

10. 1.11. 

Рехабилитация на път IV13013 - /Девене - Лесура/ - Три кладенци - /Лесура - Галатин/ с дължина 2,9 км 

Рехабилитация на път VRC 3069 - /Галатин - Лесура/ - граница общ. (Криводол - Враца) - Три кладенци с 
дължина 2,9 км 

УТПИОС 290 - -    

11. 1.12. 

Рехабилитация на път IV 13017 - /Криводол - Борован/ - Малорад - /Ботево - Софрониево/ с дължина 3,6 км 

Рехабилитация на път VRC 1037 /ІІ-13 Девене - Борован/ -граница общ. (Враца - Борован) - Малорад - граница 
общ. (Борован - Хайредин) - Рогозен - Бързина /ІІІ - 133/ с дължина 3,6 км 

УТПИОС 360 - -    

12. 1.13. 

Рехабилитация на път IV 15006 - /Криводол - Борован/ - Голямо Пещене - Соколаре с дължина 7,7 + 9,8 км 

Рехабилитация на път VRC 1038 - /ІІ-15 Враца - Борован/ -Мраморен - Голямо Пещене/ с дължина 7,7 км 

Рехабилитация на път VRC 3027 - Голямо Пещене - Граница община (Враца - Борован) – Нивянин с дължина 2,1 
км 

УТПИОС 1750 21,0 21,0 -   

13. 1.14. 

Рехабилитация на път IV 15008 - /Враца - Борован/ - Баница - Голямо Пещене - /Тишевица - Горно Пещене/ с 
дължина 6 (земен път) + 2,5 + 3,8 (земен път) км  

Рехабилитация на път VRC 3039 - /Враца - Борован/ - Баница - Голямо Пещене - /Тишевица - Горно Пещене/ с 
дължина 6 км (земен път) 

УТПИОС 630 - -    

14. 1.15. 
Рехабилитация на път IV 15012 - /Враца - Борован/ - Баница - Мало Пещене с дължина 5,5 км 

Рехабилитация на път VRC 2040- /Враца - Борован/ - Баница - Мало Пещене с дължина 5,5 км 
УТПИОС 550 13,7 13,7 -   

15. 1.16. 
Рехабилитация на път IV 13012 -  /Криводол - Борован/ - Девене – Чирен с дължина 17,55 км 

Рехабилитация на път VRC 1036 - /Криводол - Борован/ - Девене - Чирен - /Враца - Борован/ с дължина 17,55 км 
УТПИОС 1750 42,3 42,3 -   

16. 1.17. 
Рехабилитация на път IV 15014 - /Враца - Борован/ - Оходен с дължина 3,0 км 

Рехабилитация на път VRC 2041 - / Враца - Борован/ - Оходен с дължина 3,05 км 
УТПИОС 305 5,2 5,2 -   

17. 1.18. 
Рехабилитация на път IV 16212 - /Враца - Леденика/ - Згориград с дължина 1,5 км 

Рехабилитация на път VRC 1042 - /Враца - Леденика/ - Згориград с дължина 1,5 км 
УТПИОС 150 - -    

18. 1.19. 
Рехабилитация на път IV 13011 -  /Криводол - Борован/ - Девене - Три кладенци - Лесура с дължина 6,4 км 

Рехабилитация на път VRC 1035 - /Криводол - Борован/ - Девене - Три кладенци - Лесура с дължина 6,4 км 
УТПИОС 640 17,0 17,0 -   

  
Рехабилитация на път IV,  VRC 10351/3011+3012 - VRC 1036 -/Враца – Борован - Чирен – Девене – Три кладенци 
- Лесура - с дължина 23,95 км 

УТПИОС  - -    

19. 1.20. 

Рехабилитация на път IV 13018 -/Борован - Бяла Слатина/ Соколаре -Комарево -Тлачене -Вировско с дълж. 5,2 
км 

Рехабилитация на път VRC 1014 -  /Бяла Слатина - Борован/ - Соколаре - Комарево - Тлачене - Граница община  
(Бяла Слатина - Враца) - Вировско с дължина 7 км 

УТПИОС 520 - -    

20. 1.21. 
Рехабилитация на път IV 10319 -  /Горна Кремена - Върбешница/ - /Тишевица - Горно Пещене/ с дължина 2,3 км 

Рехабилитация на път VRC 2085 - граница общ. (Мездра - Враца) - Тишевица с дължина 2,3 км 
УТПИОС 230 - -    

21. 1.22. 

Рехабилитация на път IV 16006 -  /Ребърково – Своге/ - Люти брод – Челопек с дължина 4,5 км 

Рехабилитация на път VRC 1089-  /Ребърково – Зверино/ - Люти брод – Челопек – граница общ. (Враца - Мездра) 
с дължина 4,515 км 

УТПИОС 450 - -    

22. 1.22.а. 
Рехабилитация на път IV 16216/MON 1090-  /Д.Бяла Речка – Стояново/ - Лютаджик с дължина 1,4 км 

Рехабилитация на път MON 1090 - Долна Бела речка - Стояново  /Долно Озирово - Горно Озирово - граница 
УТПИОС 150 10,4 10,4    
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община (Вършец - Враца) - Лютаджик с дължина 1.4 км 

23. 1.22.б. 

Рехабилитация на път III-162/ SFO3614 Миланово – Д.Бела Речка/Миланово - Пършевица  

Рехабилитация на път SFO 3614 - Миланово - Долна Бела речка/  Миланово - Граница община (Своге - Враца ) с 
дължина 7 км 

УТПИОС  - - - 

  

24. 1.22.в. 
Рехабилитация на път VRC 1032 /І -1 Враца - Мездра - границата общ. (Враца - Мездра) - Върбешница - Горно 
Кремена с дължина 3.2 км 

УТПИОС  5,4 5,4 - 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.25. Монтиране на указателни пътни знаци и табели на входните магистрали и градски артерии УТПИОС 300 225 30 45   

25. 1.25.а Вертикална планировка (пътни знаци) + хоризонтална маркировка и др.дейности по поддръжката УТПИОС 115,7 115,7  115,7   

26. 1.25.б. 
Вертикална планировка и междублокови пространства - ж.к.Дъбника бл.25 - 3 985 лв.; бул.Мито Орозов №47 - 
2 014 лв. ; ул.Т.Балабанов – бетониране - 9 914 лв.; улица кв.Кулата – бетониране - 1 292 лв.; улица 
Кр.Българията №23 - 11 312 лв.; Наказателен паркинг ОП Паркинги и гаражи – 3163 лв. 

УТПИОС 31,7 31,7  31,7   

 1.26. Ремонт и поддръжка на уличната мрежа в Общината УТПИОС 20000 15000 2000 3000   

27. 1.26.а. 
Основен ремонт улични платна (ж.к.”Дъбника” -4515 м2; ж.к.”Металург” -3970 м2; ж.к.”Толбухин-юг” - 194 м2; ЦГЧ 
-7048 м2; Промишлена зона - 729 м2; студено изкърпване – 166 м2) 

УТПИОС 460,4 460,4  460,4   

 
П1, Ц1, М2 

Проект 2. 
Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната станция  ЗИП, ВиК 39136  19568   19568 

28. 2.а. 
Проект за водния цикъл на Община Враца. Подготовка на работни проекти, тръжни документи, съгласуване, 
оценка на съответствието и др. Работа по договора за безвъзмездна финансова помощ 

ЗИП 136373 37554 24704 12850  98820/ОПОС 

29. 2.б. 
Продготовка и провеждане на тръжни процедури. Проведени процедури по ЗОП и сключени  договори за 
изпълнение - разплатени 7 247 167 лв.6 

ЗИП 
 

7247  
  7247 /ОПОС 

30. 2.в. 

ВиК Аварийни ремонтни работи - Отводняване паркинг пред НАП – 3191 лв.; Ремонт обществена тоалетна 
гр.Враца – 315 лв.;  Ремонт водопроводни отклонения павилион №1-Болница и пазар ж.к.”Дъбника” – 377 лв.;  
Засипване стара септична яма на пешеходна зона гр.Враца – 2353 лв.;  Водопроводно отклонение „Здравна 
служба” кв.Бистрец – 1251 лв.;  Канализация „Исторически музей” гр.Враца – 2453 лв.;  Водопроводно 
отклонение общинска сграда ул.”Г.Апостолов”№44 гр.Враца – 255 лв.;   

УТПИОС 10,2 10,2  10,2   

31.
П1, Ц1, М3 

Проект 3.1 

Изграждане на водоснабдителни мрежи. Развитие на водно-стопанската система - реконструкция на 
магистрален водопровод за питейна вода ХВ ”Среченска бара” до гр. Враца 

ЗИП 56565  573 7983  
48054/ (включена в стойността 

на проект 2.а.) 

32.
П1, Ц2, М2 

Проект 6.3. 

Начало на изграждане на клетка 2.1. Избран изпълнител и изградена клетката. Започнато изграждане на 
инсталация за сепариране 

ДУТСиОС - 
Екология 

1450 1450 1450 10   

33. 6.3.а Изграждане сепарираща инсталация –  1463975 лева УТПИОС 3300 1464 1464   ПУДООС 

34. 6.3.б. Конструктивен проект Гараж за обслужване на компактор - РДТБО (за сметка на ТБО) – 1600 лв.  1,6 1,6  1,6   

 
П1, Ц2, М2 

Проект 6.6. 
Ежегодна подмяна на амортизирани съдове за битови отпадъци УТПИОС 490 368 49 74   

35. 6.6.а. Нови съдове за отпадъци УТПИОС 53 53  53   

 
П1, Ц2, М3 

Проект 7.1. 
Изграждане на зелени зони в града УТПИОС 500      

36.
7.1.а. 

Реализация на проекта за газификация на град Враца – индустриален, обществен и битов сектор 
УТПИОС, 
РилаГаз 

40000    2200 Частна инв. 

37. 7.1.б. Обичам природата - и аз участвам – с. Чирен (9875 лв.) и с. Голямо Пещене (9633 лв.) ПИОС 20 20    ПУДООС 

                                                 
6
 Източник: Данни от ИСУН 



Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2012 г. 

 53 

38.
7.1.в. „Денят на земята” (Засадени са 303 широколистни и иглолистни декоративни фиданки и храсти на обществени 

места в града; 100 широколистни и иглолистни дървета в жк ”Дъбника”) Раздаден е посадъчен материал за 
засаждане на обществени места - 3000 бр. Засадени са 432 декоративни храсти 

Община 
Враца 

     Добров. труд 

 
П1, Ц2, М5 

Проект  9.1. 
Проектиране и поставяне на ЕЕ улично осветление в град Враца УТПИОС 1500 825 300 375   

39.
9.1.а. Улично осветление - бул.Васил Кънчов - 79 100 лв.; ул.Леонова - от пл.Левски до Стоматологична поликлиника - 

5 413  лв. ; ул.Остри връх - 3 346 лв.; ул.Река Лева - 3 353 лв. 
УТПИОС 91 91  91   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
9.14. Проектиране, енергиен одит и саниране на здравни заведения и  детски ясли, средношколско общежитие в град 

Враца  7640  1910 1528  4202 

40.
9.14.а. Проект CONURBANT по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” (в процес на 

реализация) 
ПАПМС 

124 124  31  10/ИЕЕ 

 9.15. Проектиране, енергиен одит и саниране на детски заведения (ОДЗ и ЦДГ) в град Враца  2500 1375 500 625   

41. 9.15.а. Обследване на енергийна ефективност ОДЗ №1 "Брезичка" - 1 049 лв. УТПИОС 1 1  1   

42. 9.15.б. Обследване на енергийна ефективност СОУ Н.Войводов - 2 593   лв. УТПИОС 2,6 2,6  2,6   

 9.16. Повишаване енергийната ефективност на сградния фонд на територията на общината  УТПИОС 50000 27500 - 12500 10000  

o 9.16.а Саниране на училищната сграда на ОУ "Давид Тодоров" ( сега СОУ "Н.Войводов") - топлоизолация фасади 
ПАПМС, 
УТПИОС 

240 240  170  70/проект „Кр.България” 

43. 9.16.б. Подмяна дограма и топлоизолация на ПГ"Д. Хаджитошин" ("Оптимизация на уч. мрежа) УТПИОС       

44. 9.16.в. Подмяна дограма ОДЗ №1 "Брезичка" - 24 998 лв.; УТПИОС 25 25  25   

45. 9.16.г. Обследване енергийна ефективност лекоатлетическа писта – 1496 лв. УТПИОС 1,5 1,5  1,5   

46. 9.16.д. РБ "Хр.Ботев" - подмяна дограма – 12683 лв. УТПИОС 12,7 12,7  12,7   

47. 9.16.е. Хидроизолация Рег.истор. Музей – 9606 лв. УТПИОС 9,6 9,6  9,6   

48. 9.16.ж. Подготвен проект към Международен фонд Козлодуй  за саниране на ОДЗ №1 „Брезичка” – град Враца 
ПАПМС, 
УТПИОС 

210     210/МФ Козлодуй 

49.
П2, Ц1, М1 

Проект 10.3. 
Представяне на общината на национални и международни форуми за търсене на инвеститори  

ПАПМС, 
ДОКСТ 

100 75 5 - 20  

50. 10.3.а. 
МТБ „Ваканция Спа Експо 2012” в София, МТИ „Културен туризъм 2012” в гр. Велико Търново; „Crosstour fair” в 
град Русе от 27 до 29 януари 

ДОКСТ 5 5  5   

51.
П2, Ц1, М1 

Проект 10.5. 
Анализ на състоянието на общинските дружества ОбС Враца Адм.р-ди   Адм.р-ди   

 
П2, Ц1, М2 

Проект 11.6. 

Средства  за проектиране на обекти, с които се кандидатства за финансиране по различни програми на ЕС и 
Република България. 

ДФОБ 160   160 
  

52. 11.6.a. Друго проектиране за сметка на ТБО (авторски надзор) УТПИОС 6 6  6   

53. 11.6.б. Проектиране лекоатлетическа писта УТПИОС 6,5 6,5  6,5   

54. 11.6.в. Проект аварийно укрепване мост (2940 лв.); Оценка съответствие инвестиционен проект мост (500лв.) УТПИОС 3,4 3,4  3,4   

55. 11.6.г. Актуализиране на проектна документация по Проект "Парк Дъбника" (6420 лв.) ПАПМС 6,4 6,4  6,4   

56.
11.6.д. Строителен надзор - Православен храм Св.Мина - 2 880 лв.; Изграждане сепарираща инсталация РД за ТБО - 3 

942 лв.; Изграждане клетка 2.1  към РД за ТБО - 5 763 лв.; Преустройство общ.сграда с.Згориград - 1 000 лв. 
УТПИОС 13,6 13,6  13,6   

57.

11.6.е. Доклади оценка съответствие ЕЕ центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище - 1 680 лв.; лв.; 
Център за настаняване от семеен тип №1 - 5 246 лв.; Център за настаняване от семеен тип №2 - 5 609 лв.; 
Център за настаняване от семеен тип №3 - 5 184 лв.; Оцифряване и прилагане на частични изменения на ПУП, 
заснемане и нанасяне на нови обекти за урбанизираната територия на гр.Враца - 20 652 лв.;  Заснемане ОДЗ №1 

УТПИОС 40 40  40   
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"Брезичка" - 1 468 лв.;  

58. 11.6.ж. Проект „В подкрепа за следващия програмен период” 
Община 
Враца 

550     550/ОПРР 

 
П2, Ц2, М2 

Проект 13.5. 

Разширяване дейността на дружествата с общинско участие в областта на по-добро обслужване на населението, 
подобряване на условията за обитаване в Общината; 

Общ.Враца 1200 840 120 240  
 

59. 13.5.а. Проект трансп. комуник. план и план за организация на движението ОП "ПГ" Общ.Враца 6,8 6,8  6,8   

60. 13.5.б. Програмен продукт ОП "Обредни дейности" Общ.Враца 0,3 0,3  0,3   

61.
П2, Ц2, М3 

Проект 14.2. 

Създаване на информационни мрежи  за разпространение на информация за секторите от икономиката и 
установяване на контакти с представителите на МСП 

Общ.Враца, 
НПО 

10 5  2 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. 14.2.а. Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца 
ПАПМС, 
УТПИОС 

400 111   
 

111/ОПТП 

 
П2, Ц3, М1 

Проект 15.4. 
Включване в национални и регионални програми за заетост СОЗСУ7 15000 7500 3000 3500 1000  

63. 15.4.а. И аз имам семейство ЗВЗ 8 180 180  - - 180/МТСП 

64. 15.4.б. ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие” ЗСУ, ДСП9 2454     1049/ОП”РЧР” 

 
П2, Ц3, М1 

Проект 15.5. 

Осъвременяване на учебния процес в професионалните училища на общината, чрез въвеждане на нови и 
актуални професионални обучения и специалности в сферата на малкият фирмен мениджмънт и маркетинг, 
енергийната ефективност, биологичното селско стопанство, преработващата и леката промишленост (Община 
Враца, инспектората, колежите и филиалите на университетите в града) 

Община 
Враца, 
коллежи, 
филиали 

3000 1800 30 600 570  

65. 15.5.а. 
НУ С.Врачански - 1 176 лв.; ОУ В.Левски – 580 лв. ; ОУ Кирил и Методий - 1 524 лв. ; СОУ Христо Ботев - 15 200 
лв.; СОУ Н.Войводов – 200 лв.; ОУ Кл.Охридски с.Тишевица – 930 лв. 

 19,6 19,6  19,6  
 

66. 15.5.б. Подпомагане на талантливи млади врачани ОбС, Община 20 20  20   

 
П2, Ц3, М1 
Проект 15.8. 

Осигуряване на столово хранене в Общината ЗСМД 100 75 15 10  
 

67. 15.8.а Стол Община – 5385 лв.; Диетичен стол ул.Ст.Заимов" – 6774 лв.; УТПИОС, 
ЗСМД 

12 12  12  
 

 
П2, Ц3, М2 
Проект 16.4. 

Основен ремонт на училища  УТПИОС 1200  600 600 
  

68. 16.4.а. ОУ „В.Левски”  -(6146 лв.) и ПГТР (22519 лв.) УТПИОС 28,7 28,7 28,7    

 
П2, Ц3, М3 
Проект 17.3. 

Модернизиране на учебната материално-техническа база в учебните заведения  
УТПИОС, 
ДОКСТ 

500 350 50 50 50  

69.

17.3.а. ДМА: Музикални инструменти ЦРД -3670 лв. 
НУ С.Врачански - 2 548    лв.; ОУ Кирил и Методий - 8 524 лв.; СОУ Христо Ботев - 23 881 лв.; ПМГ Иван Ценов - 
10 629 лв.; ОУ В.Левски - 5 097лв.; СОУ В.Кънчов - 6 579 лв.; СОУ Н.Войводов - 33 624 лв.; ПГТР - 1 195 лв.  ОУ 
Кл.Охридски с.Тишевица - 8 148 лв.;  ОУ Христо Ботев с.Баница - 16 951 лв.    

ДОКСТ 117 117 117    

 
П2, Ц4, М3 
Проект 20.1. 

Основен ремонт на кметства УТПИОС 200  100 100   

70. 20.1.а. Преустройство общ. сграда с.Згориград – 1020 лв. (авторски надзор)  1 1  1   

71. 20.1.б. Кметство с.Върбица – 19733 лв.; Салон с. Вировско – 5632 лв.;  УТПИОС 25 25  25   

72. 20.1.в. Кметство с.Горно Пещене – 915 лв.; Кметство с.Голямо Пещене – тоалетна – 2299 лв.; ДМА: Климатик к-во 
Мраморен – 930 лв. 

 4,1 4,1  4,1  
 

 П2, Ц4, М3 Изграждане на дренажни системи за високи подпочвени и дъждовни води в населените места на Общината УТПИОС 1000 750 100 150   

                                                 
7
 СОЗСУ – специализирано общинско звено за социални услуги 

8
 ЗВЗ – Звено „Временна заетост” 

9
 ДСП – Дирекция социално подпомагане 
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Проект 20.6. 

73. 20.6.а 
Подготовка на проект «Превенция на риска от наводнения в Община Враца» (в процес на 
реализация) 

ПАПМС, 
УТПИОС 1155   160  349/Договор - 996/ОПРР 

74. 20.6.б. Ремонт отводнителен канал с.Мраморен - 8013 лв. УТПИОС 8,0 8,0  8,0   

75. 20.6.в. Укрепване свлачище с.Веслец  УТПИОС 375 375    375/МКВП 

76. 20.6.г. Укрепване на свлачищни деформации в Горно Пещене УТПИОС 398 398    398/МКВП 

77. 20.6.д. Реконструкция и отводняване ул.”Хр.Ботев” и ул.”Байкал” с.Косталево УТПИОС 308 308    308/МКВП 

 
П2, Ц5, М1 

Проект 22.5. 

Разработване на нови туристически продукти, включително и с други общини  

(Община Враца, съседни общини, НПО, фирми) 

Община 
Враца 

1000   100 400 500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

78. 22.5.а. 
Разработване, финансиране на проект «Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – 

туризъм без сезони” и внесен за оценка (в процес на реализация) ПАПМС 5283   237  
742/  Договор – 5282; ОПРР, 

МРРБ 

79. 22.5.б. Враца – врата към древността (с общините Мездра и Роман)  ПАПМС 473   24  
157/Договор - 473 

ОПРР, МРРБ 

80. 22.5.в. 
Преоткриването на социалистическите паметници в Европа”, процедура „Подкрепа и насърчаване на транс-
национални тематични туристически продукти”  

ПАПМС 512     
512/43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 

към ЕК 

 22.6. Благоустрояване на туристически обекти  (със съседни общини, НПО, фирми) 
Община 
Враца  

1500 
 

400 100  500 

81. 22.6.а. 
Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на 
ПП „Врачански Балкан”  

ПП 
„Вр.Балкан” 

500     191/ОПОС 

 
П2, Ц5, М1 

Проект  22.7. 

Привличане на вниманието и ангажимента на гражданското общество към опазване и развитие на защитените 
зони и природни забележителности в общината – учредяване на съвместни комитети по наблюдение, екологични 
граждански сдружения и групи за защита природните обекти.  (съседни общини, НПО, фирми) 

Община 
Враца  

30  6 3  21 

 
П2, Ц5, М2 

Проект 23.7 
Подобряване състоянието на общинската собственост свързана със спорта и туризма 

Община 
Враца 

500  80 50  350 

82. 23.7.а. Спортна зала (волейболна зала) - ремонт хидроизолация – 12233 лв. УТПИОС 12,3 12,3  12,3   

83.
23.7.б. СК по борба „Ботев 93” - 9518.56 т. /14 333 лв./; - АК „Павел Павлов”  - 7199.42 т. /10 840 лв./;- СК „Арис -2008” -  

4738.9 т. /7136 лв./; - Таекуон-до клуб „Кум Рьонг”-   2814.1 т. /4237 лв./; - СК по водна топка „Ботев” -   2687.16 т. / 
4046 лв./; - Волейболен клуб „Ботев”   -  2660.64 т. /4006 лв./ 

ОКСТ 60,3 60,3  60,3   

84. 23.7.в. Спортна програма на Общинския съвет – 12 спортни клуба ОбС 137 137  137   

 
П3, Ц1, М1 

Проект  24.2. 
Реконструкция и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 

Община 
Враца, 

държавата 
5000 3500 500 1000   

85. 24.2.а. 
Част от дейностите по проект «Превенция на риска от наводнения в Община Враца» за яз. 
Косталево (в процес на реализация) 

ДОП, 
УТПИОС 

      

 24.6. Ремонт на детски и здравни заведения в селата УТПИОС 250  50 25  175 

86. 24.6.а. 
Ремонт на ДГ с.Три кладенци - 19 095 лв.; Преустройство и ремонт ДГ с.Нефела - 36 118 лв.; Яслена група ДГ 
с.Згориград - 8 846 лв.; Здравна служба с.Челопек – 1335 лв.;  

УТПИОС 65 65  65   

 24.7. Ремонт на спортни съоръжения и възстановяване на спортни площадки в кварталите и селата УТПИОС 400 280 40 80   

87. 24.7.а. Обезопасяване на детски площадки УТПИОС 28 28  28   

88. 24.7.б. Проекти по „Малки граждански инициативи” на ОбС ОбС 75,5 75,5  75,5   
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89. 24.7.в. Изграждане на футболно игрище в с. Власатица. Холсим 20    20 ПЧП 

 24.8. Градско развитие  10000 7000 1000 2000   

90. 24.8.а. 
Кампания „Да изчистим България за един ден”  (Събраните и извозени отпадъци бяха  242 т., а рециклируемите - 
1200 т.) 

Община 
Враца      Доброволен труд 

91. 24.8.б. 
Нови 120 пейки бяха поставени по бул. „Н.Войводов”, бул. „Демокрация”, на спирката на търговски комплекс 
„Суми”, площад „Васил Левски”, при паметниците на св. Софроний Врачански и на  Радан войвода и в жк 
„Дъбника”. По молба на домсъвети са раздадени и 70 от демонтираните и ремонтирани пейки. 

Община 
Враца      Доброволен труд 

92. 24.8.в. Изграждане на парк в с. Бели извор Холсим 400    400 ПЧП 

93. 24.8.г. Проект „Зелена и достъпна градска среда” ПАПМС 5000     5000/ОПРР 

 
П3, Ц1, М3 
Проект 26.2. 

Актуализация на съществуващи устройствени планове 
Община 
Враца 2000 1400 200 400   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94. 26.2.а. 
Изработване на  Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - изработване на интегрирани 
планове за градско развитие (в проецес на реализация) 

ПАПМС, 

УТПИОС 499   25  248/Договор -499/ОПРР 

 
П3, Ц2, М1 

Проект 27.1. 
Ново оборудване и обзавеждане за здравни и социални обекти ЗСМД 4000 800   2800 400  

95. 27.1.а. Ремонт на Ритуална зала (авторски надзор); Ритуална маса Ритуална зала – 5358 лв.; Стъклопластика Ритуална 
зала – 7500 лв. 

ЗСМД 15,6 15,6  15,6   

96. 27.1.б. Програмен продукт ДЯ ЗСМД 0,2 0,2  0,2   

97. 27.1.в. ДМА - пералнa професионална със сушилня "Дом Асен Златаров" – 3120 лв. ЗСМД 3,1 3,1  3,1   

98. 27.1.г. 
Стол №1 -  пекарна – 3188 лв.; Стол Спортно у-ще -  пекарна – 3188 лв.; Стол №1 – Картофобелачка – 2287 лв.; 
Стол у-ще В.Левски – Картофобелачка – 2288 лв.; Стол №3 – Зеленчукорезачка – 1725 лв.; Стол №2 – пекарна – 
3188 лв. 

ЗСМД 15,9 15,9  15,9   

99. 27.1.д. Биохимичен анализатор ДКЦ 1 – 23400 лв. ЗСМД 23,4 23,4  23,4   

 
П3, Ц2, М1 

Проект 27.2. 
Ремонт на детски и здравни заведения в града 

УТПИОС, 
ОСКТ,ЗСМД 

600  300 300   

100. 27.2.а. 
Ремонт кухня, складове ЦДГ №12 "Звънче"- 19 231 лв.; Ремонт кухня, складове ЦДГ №1 "Знаме на мира" - 17 737 
лв.; Детска ясла №2 - 21 225 лв.; Детска ясла №5 - 8 097 лв.;  Детска ясла №6 - 6846 лв.; 

УТПИОС, 
ЗСМД 

73 73  73   

 
П3, Ц2, М1 

Проект 27.3. 
Делово участие  основен ремонт диспансери Враца 

Община 
Враца 

300  150 150   

101. 27.3.а. Проект «Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен център Враца ЕООД» ПАПМС, КОС 6307     1742/ДБФП - 6 307 /ОПРР 

 
П3, Ц2, М2 

Проект 28.1. 
Въвеждане на нови социални услуги  ЗСМД 500 250 50 200   

102. 28.1.а. Обществени трапезарии ЗСМД 45 45     МТСП Фонд„ Соц подпомагане” 

103. 28.1.б. Подкрепа за достоен живот (в партньорство с АСП) (в процес на реализация) 
Община 
Враца 

686     305/ОПРЧР 

104. 28.1.в. Проект ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи (в процес на реализация) 
ПАПМС, 
УТПИОС 

2600   135  481/ДБФП -  2463/ОПРР 

105. 28.1.г. Проект СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността (в процес на реализация) Ремонт 
на сградата определена за Общностен център за деца и семейства, в рамките на проект СТИМУЛ 

ПАПМС, 
УТПИОС 

1200   99  372/ДБФП– 1101/СВ, МТСП 

106. 28.1.д. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”, Схема „Училищен плод” -  учебна 2012/2013 година ОКСТ 32     ДБФП-32/НПОУМ 

107. 28.1.е. Център за рехабилитация и интеграция ЗСМД 48,5 48,5  48,5   

108. 28.1.ж. Помощ в дома - Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика, проект ПАПМС, 247     ДБФП 247/ОПРЧР 
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„Социални услуги в домашна среда” ЗСМД 

 
П3, Ц2, М2 

Проект 28.2. 
Разширяване спектъра на общинската програма за Активна здравна профилактика ЗСМД 80   10   70  

109. 28.2.а. 
Общинска програма за здравна профилактика (онкологични заболявания; диабет при деца; опорно двиг. Апарат 
и др.) 

 63 63  63   

 
П3, Ц2, М3 

Проект 29.1. 
Основен ремонт социални домове  ПИОС 400 280 40 80   

110. 29.1.а. 
Сграда  Нов гробищен парк – 5433 лв.; Дом за социални услуги с. Паволче – библиотека – 1730 лв. 

УТПИОС 
ЗСМД 

7,1 7,1  7,1   

111.
П3, Ц2, М3 

Проект 29.5. 

Културно и професионално образование на неграмотните и безработни роми от общината. Професионално 
образование на инвалиди и други неравностойни социални групи, с цел успешна реализация на пазара на труда. 

Община 
Враца 

2000 1200   200 600  

112. 29.5.а. FREEDOM - Практическа Европейска мрежа за изграждане на капацитет за помощ на семейства със зависимости 
(жени и деца), които са потърпевши от насилствено поведение на пристрастените членове на семейството” 

ПАПМС 123     
123/Дафне -JLS/2009-
2010/DAP/AG на ЕК 

 
П3, Ц4, М1 

Проект 30.2. 
Основен ремонт на църкви ОСКТ 320 64 160 96   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

113. 30.2.а. Аварийно възстановителни работи на православен храм” Св.Възнесение” с.Баница 
УТПИОС, 
ОСКТ 

27 27    27/МКВП 

 
П3, Ц4, М1 

Проект 30.4. 
Реставрация и съхранение на културното и историческо наследство на населените места  300  30 30 30 210 

114. 30.4.а. Паркинг и пешеходен подход православен храм "Св.Мина” 
УТПИОС, 
ПАПМС 

179 179  91  88/Проек „Кр.България” 

115. 30.4.б. Ремонт къщи и подход Етнографски комплекс УТПИОС 8 8  8   

116. 30.4.г. Програмен продукт РИМ – 399 лв.; Преносим компютър за Регионален исторически музей – 910 лв. 
Община 
Враца 

1,3 1,3  1,3   

117. 30.4.д. Читалище с.Бели извор – 3868 лв.  3,9 3,9  3,9   

118. 30.4.е. 
„Българските библиотеки - съвременни центрове за четени и информираност” (НЧ „Развитие” Враца - 1609 лв., 
НЧ „ Селска пробуда” с. Горно Пещене и НЧ „Просвета” с. Вировско - по 800 лв.) 

ОКСТ,ч-ща 3,2 3,2  3,2   

119. 30.4.ж. Програма за развитие на читалищни дейности ОбС,ч-ща 37 37  37   

120. 30.4.з. Археологически разкопки, извършвани от екипи от Регионалния исторически музей Общ.РИМ 20 20  20   

 
П3, Ц3, М2 

Проект 31.1. 

Издаване на рекламни, информационни материали, монографии и списания за популяризиране дейността на 
културните институции. 

ПАПМС, 
ОКСТ  200   20 40 140 

121. 31.1.а. Враца – врата към древността (с финансирани разходи за изработване на рекламни материали) 
ПАПМС, 
ОКСТ 

     
Стойността е вкл. в проект 

22.5.б. 

 31.4. 
Културните институти и творчески съюзи да  работят за набиране на допълнителни средства  чрез създаване на 
открити сцени, чрез дарения, съвместна дейност с фондации и неправителствени организации и участия в 
проекти. 

ОСКТ 50   10  40 

122. 31.7. Национален фестивал на малки театрални форми ОСКТ 40 20  20   

123. 31.9. Подпомагане дейността на Драматично-кукления театър – гр. Враца ОСКТ 160 90  90   

124. 31.10. Подпомагане дейността на Филхармония – Враца ОСКТ 140 80  80   

 П4, Ц1, М2 
Повишаване на теоретичните и практически познания и умения на общински служители от общината във връзка 
с разработването и реализирането на проекти от Европейските структурни фондове. 

 150   60  90 
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Проект 33.2. 

125. 33.2.а. 
Добри практики за устойчива логистика, подобряващи регионалните и местни политики – 17 организации от 
Европа (Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Полша, Словения, Испания, Англия) 

ПАПМС 238   15,8  
168/ 

INTERREG IVC10 

126. 33.2.б. Проект „Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)” ПАПМС 171     1/Договор 171/ОПАК 

127. 33.2.д. 
Разработване на проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.”, 36 месеца 
продължителност - CONURBANT 

ПАПМС 96   31  Стойността е посочена в 9.14.а. 

128. 33.2.е. Разработване на проект SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност) по ИНТЕРРЕГ ПАПМС 188   10  15/Договор 188 по ИНТЕРРЕГ 

129. 33.2.ж. МMWD - Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и градовете на Югоизточна Европа ПАПМС 420  42   35/Внесен – 380/ЮИЕ 

130. 33.2.з. Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца, Приоритетна ос ІІ 
„Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” 

ПАПМС 89     ДБФП -89/ОПАК 

131. 33.2.и. Проект „Преодоляване на младежката безработица” ПАПМС 240   56  
184/Образование, аудиовизия и 

култура",ЕК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

132. 33.2.й. Проект „EMPLOY - Платформи за насърчаване на пригодността за заетост на безработни младежи в Южна 
Европа”, 7 рамкова програма 

ПАПМС 254   46  208/Покана SSH.2013.1.2-1. 

 33.5. Закупуване на софтуерни продукти 
ФИАМПОС с-
р 

250 188 38 25   

133. 33.5.а. ПП сайт Общински съвет Общ.Враца 6,1 6,1  6,1   

  ОБЩО  21407 18010411 1831 2267 2868 14441 

  Относителен дял на разхода (спрямо общата сума – 21 407 хил.лв.)    9% 11% 13% 67% 

 

 
 

Забележки:    

* Поради сложността и важността на всеки проект индикативното разпределение на средства от КФ и ЕФРР подлежи на допълнителна детайлизация в 
Оперативната програма Транспорт. В този смисъл е възприет индивидуален подход. 

** Делът на национални средства е индивидуален за всеки проект като общото съ-финансиране възлиза на 15% от ЕФРР и 20% от КФ. 

1. Номерът в колона 2 „Приоритет/Мярка” съвпада с номера на проекта в общинския план (www.vratza.bg). Към номерът от ОПР са добавени буквени 
индекси, с които са означени изпълняваните подпроекти към съответните главни проекти и са маркирани. 

2. Стойностите в колона с номер 5 са за целият планов период – 2006-2013 г., както са в ОПР 

3. Маркираните в жълт цвят числа са действително изразходени/получени средства по проектите. 

4. Капиталова програма, приета с Бюджет 2012 г., Решение на Общинския съвет – 85/ 20.02.2012 г. 

 

                                                 
10

 Проекта се изпълнява от 2009 – 2012 г. Посочения бюджет е общ за периода. За 2012 г. са усвоени 168 хил.лв. 
11

 Общата стойност е плановата и само за проектите, по които е извършено разплащане през 2011 г. 
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Приложение 2. 
 

2012. ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА. ОТЧЕТ  
по европейски и национални програми  

 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор 
Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

A. ОДОБРЕНИ И ИЗПЪЛНЯВАНИ       

I. ПРАВИТЕЛСТВОТО С ОБЩИНАТА        

1. 
I -1 (E 79) Враца – Ботевград  (Надграждане на двете съществуващите пътни платна до 
експресни четири пътни платна с обща дължина 31,5 км) 

Министерство на 
транспорта, Община 

Враца 
2007-2011 МТ, ОП”Транспорт” 166 000 000 166 000 000 - 

2. 
Строителство на обходни пътища по мрежа TEN-T Етап 1 (Строителство на отсечки от 
околовръстен път при Монтана, Враца и Габрово) 

Министерство на 
транспорта, Община 

Враца 
2007-2014 МТ, ИСПА 50 000 000 50 000 000 - 

3. 
Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни 
участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла 

Министерство на 
транспорта, 

2012 - 2015 МТ, ОП”Транспорт” 76 205 256 63 609 346 - 

4. Изграждане на газификационна мрежа за битови абонати на гр. Враца 
ДКЕВР, Община 

Враца 
2010 - 2014 Рила Газ 20 000 000 20 000 000 - 

II. ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       

 Преходни  (започнати в предходни години)       

5. Проект за водния цикъл на Община Враца Община Враца, ВиК 2009 - 2015 ОП”ОС” 136 000 000 124 000 000 - 

6. Превенция на риска от наводнения в Община Враца Община Враца 2011 - 2013 ОП „РР”  1 042 413 916 705 125 707 

7. 
Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.” - 
CONURBANT 

Община Враца, 
ТПП-Враца 

2011 - 2014 
Интелигент енергия Европа 

2007-2013 
103 118 82 495 20 624 

8. СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността Община Враца 2011 - 2012 НП „Социално включване” 1 200 000 1 100 800 99 200 

9. 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - изработване на 
интегрирани планове за градско развитие  

Община Враца 2011 - 2013 ОП „РР” 433 545 411 850 21 365 

10. Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца Община Враца 2011 - 2014 
ОП „ТП” 

 
417 681 417 681 - 

11. Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони Община Враца 2011 - 2014 
ОП „РР” 

 
5 282 854 5 046 182 236 672 

12. 
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен център 
Враца ЕООД 

Община Враца, 
МОДОЗ 

2011 - 2014 
ОП”РР” 

6 306 906 6 052 107 254 79912 

13. ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи Община Враца 2011 - 2014 ОП”РР” 2 596 082 2 463 970 132 113 

14. SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност) 
Община Враца 

и 15 партньора 
2011 - 2014 

INTERREG IVC 
159 881 152 268 7 613 

                                                 
12

 Съфинансирането определено чрез Финансовия анализ на дейността на КОЦ и е свързано с приходи от такси 
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15. 
Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и градовете на 
Югоизточна Европа 

Община Враца 

 
2011 - 2014 

Програма „Югоизт.Европа 
391 760 391 760 - 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор 
Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

16. Подкрепа за достоен живот 
Община Враца –

АСП 
2010 - 2012 ОП”РЧР” 660 000 660 000 - 

17. И аз имам семейство  АСП-10 общини 2012 - 2013 ОП”РЧР” 140 000 140 000 - 

 Общо т. II – 13 бр.    154 734 240 141 835 818 643 294 

 Подготвени и одобрени през 2012       

18. Нов избор - развитие и реализация, схема „Развитие” 
Община Враца 
Дирекция БТ 

2012 - 2013 ОП "РЧР"  1 318 066 1 318 066 - 

19. 
Враца – врата към древността - Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите 

Общини Враца, 
Мездра, Роман 

2012- 2014 ОП”РР” 496 839 473 180 23 659 

20. Топлоизолация фасади ОДЗ № 1 "Брезичка", град Враца Община Враца 2012 МФ „Козлодуй”  205 287 205 287 - 

21. Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна  Администрация (ЕФЕА) Община Враца 2012 ОПАК 171 544 171 544 - 

22. 
Помощ в дома - Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика, проект „Социални услуги в домашна среда” 

Община Враца 
2012 ОП”РЧР” 

246 947 246 947 - 

23. 
Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”, Схема „Училищен плод” -  
учебна 2012/2013 година 

Община Враца 19.09.2012 НП-МОНМ 31 794 31 794 - 

 Общо т. II – 6 бр.    2 470 477 2 446 818 23 659 

 Завършени през 2012       

24. 
Добри практики за устойчива логистика, подобряващи регионалните и местни политики 
– 17 организации от Европа (Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Полша, 
Словения, Испания, Англия) 

Община Враца 2008 – 2012 INTERREG 238 529 201 694 36 744 

25. Изграждане на инсталация за сепариране Община Враца 2010 - 2012 ПУДООС 2 000 000 2 000 000 - 

26. 
ПУДООС - Обичам природата и аз участвам - Активни сред природата – избор за 
свободно време  

Кметство с. Чирен 
2012 

ПУДООС 10 000 10 000 - 

27. 
ПУДООС - Обичам природата и аз участвам - Създаване на кът за спорт, отдих и 
веселие за деца и възрастни  

Кметство с. Голямо 
Пещене 

2012 
ПУДООС 10 000 10 000 - 

28. Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов”, гр. Враца Община Враца 15.02.2012 Кр.България 300 000 100 000 200 000 

29. Вертикална планировка около православен храм "Св. Мина" кв. Дъбника Община Враца 15.02.2012 Кр. България 175 754 87 877 87 877 

30. 
Проект "Обществени трапезарии"- октомври 2011 - април 2012 г. - 31706 лв.; октомври - 
декември 2012 - 13367 лв. 

Община Враца 2012 МТСП 45 073 45 073 - 

 Общо т. II – 7 бр.    2 779 356 2 454 644 324 621 

III ОБЩИНАТА ПАРТНЬОР       

 Завършени през 2012       

31. 
Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни 
дейности на територията на ПП „Врачански Балкан” 

Община Враца ДПП 
„Вр. Балкан” 

2009 - 2012 ОП „ОС” 500 172 500 172 - 

Б. ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ в институциите       

IV ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       

32. Практическа Европейска мрежа за изграждане на капацитет за помощ за семейства със Община Враца 2012 Програма на ЕК „Дафне” 123 480 123 480 - 
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зависимости (жени и деца), които са потърпевши от насилствено поведение на 
пристрастените членове на семейството  

33. 
Регионален модел на сътрудничество за намаляване на младежката безработица – 
Преодоляване на младежката безработица (ЕК-ИА „Образование, аудиовизия и 
култура”) 

Община Враца 1.10.2012 Европейска комисия -ИА 320 000 240 000 7000 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор 
Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

34. 
Подкрепа и насърчаване на транс-национални тематични туристически продукти - 
Преоткриването на социалистическите паметници в Европа 

Община Враца 25.07.2012 г 
43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022 

500 692 445 929 54 763 

35. 
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца, 
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет: 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация” 

Община Враца 16.11.2012 ОП”АК” 89 450 89 450 - 

36. 
Защитено жилище и дневен център - Живот в общността; Приоритетна ос  5: „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика” 

Община Враца 07.01.2013 ОП”РЧР” 206 958 206 958 - 

37. Враца – привлекателно място за живеене Община Враца 14.01.2013 ОП”РР” 4 999 996 4 749 996 249 999 

38. Реконструкция на Детска площадка УПИ ХІ, кв.91, ж.к.Металург, гр.Враца Община Враца 28.01.2013 Кр. България 62 199 31 099 31 099 

39. Вертикална планировка на спортна зала „Вестител” гр. Враца” Община Враца 28.01.2013 Кр. България 51 129 25 564 25 564 

 Общо т. IV – 8 бр.    6 353 904 5 912 476 368 425 

В. ПОДГОТВЯНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ       

V. ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       

40. В подкрепа за следващия програмен период Община Враца 30.04.2013 ОП „РР” 550 000 100 % - 

Г. НЕОДОБРЕНИ       

41. 
Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен на 
добри европейски практики (Обл.адм. Монтана, Враца, Г.Дамяново, Италия, Словакия) 

Враца, Италия, 
Словакия 

2011 ОП”АК” 343 220 343 220 - 

42. Ремонт на Средношколско общежитие – Враца Община Враца 2011 Посолството на САЩ  678 794 678 794 - 

43. 
Местното културно-историческо наследство като инструмент за иновативни методи на 
преподаване и активно учене  

Община Враца, СОУ 
Хр.Ботев 

2012 
Програма „Коменски”  

42 147 19 558 22 589 

44. Велосипедна алея №1  (успоредна на път ІІ-15 Враца - Оряхово) Община Враца 15.02.2012 Кр.България 170 000 85 000 85 000 

45. ОДЗ 1 „Брезичка” Община Враца 15.02.2012 Кр.България 300 000 100 000 200 000 

46. ОДЗ 1 „Брезичка” Община Враца 01.03.2012 П-то на САЩ  200 000 200 000 - 

47. Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев" гр.Враца  2012  МФ„Козлодуй” 700 000 700 000 - 

 

 

Забележка: В посочените стойности на бюджетите на проектите не са включени средства, които са за дофинансиране на проекта. Посочени са безвъзмездната финансова помощ и 

съфинансирането. 

 


